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AKTUELLT FRÅN STYRELSEN
Styrelsearbete
Styrelsen fortsätter året ut att mötas och arbeta på distans, d v s med digitala
styrelsemöten.
Vi behärskar den mötestekniken allt bättre, men inget går förstås upp emot att få
ha traditionella styrelsemöten.
Släktmöte 2022
Preliminärbokning av släktmöteslokal i Jönköping är gjord och planeringsarbetet
går strax in i en mer intensifierad fas. Vi ber er vänligen reservera 3:e-4:e
september 2022. I kommande nummer av vårt medlemsblad kommer vi att
berätta mera om upplägget och programpunkter som kan locka till deltagande.
Medlemsenkät
Medlemsenkäten, som skickades ut digitalt i våras, besvarades av ett stort antal
medlemmar - vilket vi är väldigt glada för. Många kommentarer lämnades också
och sammantaget har föreningen fått ett antal intressanta frågor att ta hand om.
I nästa nummer av medlemsbladet kommer enkätresultatet att presenteras och en
handlingsplan att redovisas.
GDPR
Som ni säkert förstår har föreningen ett medlemsregister. I detta register finns
uppgifter om namn och adress samt om medlemsavgiften är betald för
respektive år. För att kunna jämföra medlemsutveckling år för år finns dessa
uppgifter sparade sedan många år. Även uppgifter om telefon och mejladress
finns i en del fall.
Registret finns bara på en (1) plats i en hemmiljö, och är inte tillgängligt på
internet.
Om någon inte vill finnas med i medlemsregistret går det bra att höra av sig till
styrelsen om detta.
Facebook
Av någon anledning har inte alla kunnat göra inlägg på föreningens Facebookgrupp. Detta undersöks i skrivande stund och bör vara åtgärdat då
medlemsbladet når din hand.
Trevligt om vi kan hjälpas åt att hålla Facebookgruppen livaktig och hjälpa till
så att vi håller kontakten med varandra. Adress till Facebookgruppen, se sista
sidan.
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REDAKTÖREN HAR ORDET
Detta nummer av medlemsbladet bjuder på flera berättelser om och av tre
ättlingar till Torsten Bergenheim, den elfte av Fjellaregårdsbarnen.
Margareta de Muscote-Morris har, med biträde av sin bror Lars-Ove, skrivit om
deras far Sven Bergenheim. Åsa Bergenheim, intervjuas om sitt liv av
redaktören. (Åsa och hennes syster Borghild skrev om sin mamma Gunvor i
boken Gunvor Maria Elisabet - ett kvinnoliv under 1900-talet. Boken
presenterades kort i medlemsbladet nr 1, 2021.) Agneta Bergenheim berättar om
sin uppväxt, släkt och föräldrar och sitt yrkesval.
Nedanstående uppställning visar hur bidragsgivarna, Margareta, Åsa och Agneta
är släkt.
Torsten Bergenheim (1878 – 1953) var Erik Theodors 11e - och Hannas 3e barn
gift (1) med Signe Hedin (1883 - 1919)
De fick 7 barn: Gunnar, Sven, Sten, Valborg, Gunvor, Ingrid, Stig.
Sven är pappa till Lars-Ove, Margareta och Svante.
Gunvor, gift Sjöberg, är mamma till Kjell, Sverker,
Borghild och Åsa.
gift (2) med Ruth Westerlund (1879 – 1965).
De fick 2 barn: Bengt, Ulla.
Bengt är pappa till Agneta, Maria, Dag och Klas.
Denna utgåva av Medlemsbladet kan således sägas ha en slagsida åt
Bergenheim:arna. Sådana ”obalanser” har förekommit tidigare. Även om det
självklara syftet är att Medlemsbladet ska spegla föreningens båda släkter, anser
jag att det främst torde syfta att utgivningen av Medlemsbladet i stort - och inte
alltid avse varje enskilt nummer. Min morfar var född von Schéele och min
mormor Bergenheim, så jag har själv ett intresse av att båda familjer är
likvärdigt företrädda. Men för mig som redaktör är det också ett praktiskt
problem: utgivningen kan inte vänta på ett lika antal manus från båda släkterna.
Detta är också en uppfordran till alla medlemmar att hjälpa till med att bidra till
Medlemsbladet. Du kanske vet att en släkting har en berättelse för
Medlemsbladet. Låt mig veta vem det är. Du är välkommen att skriva själv, eller
om du inte känner för att skriva – ta ändå kontakt med mig. Jag hjälper till med
skrivandet. Utan bidrag finns det inget Medlemsblad.
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SVEN FOLKE BOTOLF BERGENHEIM
Sven Bergenheim föddes 24 maj 1906
på Faggared i Halland och han gick bort
1975 då han bodde i Björboholm, i
Västra Götaland.
Sven var näst äldst av sju barn. Hans
föräldrar var Torsten Bergenheim
(Fj. XI) f. 1878 i Harplinge och Signe
Hedin f. 1883 i Edsbyn.1 Båda
familjerna var ansedda, som på den tiden
kallades, högre stånd. Torsten and Signe
fick fem barn och bodde på gården
Faggared i Kungsäter. Efter några år
flyttade familjen till en större egendom,
Vasse, i närheten. Signe dog ung, år
1919 av cancer, några år efter att
familjen återigen hade flyttat, denna
gång till Signes föräldrahem i Edsbyn.
Sven Bergenheim i sina mest aktiva år
Under tiden som familjen bodde i
Edsbyn, där Torsten hade fått arbete som kamrer på kolkraftverket, gick Sven
fortfarande i skolan. Men innan skolan började, så fick han köra en eller två
foror med kol, tills mamma Signe satte stopp för det, när det blev för många
minusgrader. Torsten och barnen flyttade därefter till Brännared i Halland.
Torsten hade då gift om sig med en nära släkting, Ruth Westerlund, och hon
blev barnens nya mamma. Torsten och Ruth fick i sin tur två gemensamma barn.
Sven ingick äktenskap i april 1938 med Astrid (Asta) Margareta Gustavsson,
född 8 februari 1919, och dog 2005 i Alingsås. De fick tre barn: Lars-Ove född
1939, Margareta född 1942 och Svante född 1948 och död 2001.
Sven flyttade hemifrån tidigt, utan att ha fått en ordentlig utbildning. Ingen av
barnen fick hjälp med utbildningen, det fick dom klara själva. Sven flyttade en
kort tid till Danmark som lantbrukselev och blev sedan ”rättare” (dvs förman) på
en gård, Tådene (i Kållands härad, Västergötland) där han fick fantastiska
lovord för sitt arbete och ärlighet. Efter detta utbildade han sig till vägmästare.
Varför han övergav detta yrke vet vi inte säkert. Vi tror att han ville vara ”sin
Torsten var Erik Theodor (”ET”) Bergenheims elfte barn, men det första i ET:s andra
äktenskap med Hanna Westerlund.
1
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egen”. Han hade redan tankar på att starta ett åkeri. Det var dock ganska djärvt
att ta det steget, så helt olikt vad han hade sysslat med förut. Han måste bekräfta
för Länsstyrelsen att han hade både kunder och medel och det klarade han utan
problem. Han fick sitt trafiktillstånd 1933.
Den första motorcykeln var en av märket ”Indian” som hade flak och den första
körningen blev en s.k ”bomkörning”. En man ville ha ett fat med 200 liter gurka
körd till Margaretaskolan på Allén i Göteborg. Kunden satt på bönpallen, Folke
Claesson körde och Sven höll i fatet. Kunden tyckte att det hade gått så bra och
ville ha fler körningar. Kunde han öppna ett konto? Jovisst det kunde han, men
några pengar fick Sven inte och inte fler körningar heller. Det var en läxa för
framtiden! Den nyssnämnde Folke Claesson ägde en cykelaffär på hörnet av
Såggatan och Karl Johansgatan i Göteborg. I en lägenhet ovanför cykelaffärens
verkstad bodde våra ”mostrar” Karin, Sassa (Sara) och Hanna Westerberg (de
var systrar till Torstens andra hustru Ruth). På det sättet hade Sven och Folke
blivit vänner, men de hade ändå fler kontaktytor. Under rekryten hade Folke haft
löjtnant Sture Stålenheim, som var gift med Svens syster Valborg, (och var
pappa till våra kusiner Gunnemar och Ingela) som befäl. Sture blev senare i sin
karriär poliskommissarie i Göteborg. Jag kan också tillägga att kusin Ingela blev
Sveriges första kvinnliga polis och mycket omskriven i tidningarna förstås.
Det förtäljes också att Svens kusin Helge Bergenheim, ägare av godset
Grytegården i Kungsäter, vid ett tillfälle skulle träffa direktören på
försäkringsbolaget Svea-Nornan, för vilket Helge var agent.2 Helge frågade om
Folke kunde köra honom till huvudkontoret i Göteborg. Helge tog på sig en
ylletröja och mössa, trots att det var sommar. Han blev först inte insläppt av den
förskräckta sekreteraren, men direktören råkade komma förbi och det blev kram
och handslag och ”Hej Helge” och inbjudan till kontoret framför en förvånad
sekreterare. Helge var aldrig den som brydde sig om att klä upp sig vad andra
människor tyckte och tänkte. Han gick sin egen väg!
Tillbaka till Sven: Sven beslöt sig för att utöka firman och köpte två ”Harley
Davidson” motorcyklar med lastflak och började köra ut morgontidningar till
kiosker och affärer. Åkeriet expanderade och Sven anställde ett par av sina
bröder, Gunnar och Sten. Han beslöt efter ett tag att bilda aktiebolag
tillsammans med dem och sin pappa Torsten. Firman fick namnet ”Bergenheim
& Co”. Torsten blev firmans bokhållare och arbetade på sina egna tider. Han
2

Försäkringsaktiebolaget Nornan, med säte i Göteborg, hade grundats 1918. Namnet ändrades
1951 till Svea-Nornan.
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gick ifrån kontoret på eftermiddagen för att hämta sin hustru Ruth från skolan,
där hon var lärarinna. Dom sågs gående arm i arm hem till bostaden. Sven var
frustrerad många gånger, men sade aldrig något. Torsten var ju hans pappa.
Sven blev också ombedd av Torsten att betala pension till Ruth, vilket han
gjorde tills Ruth sade till honom att han inte behövde betala mer.
Efter några år köpte Sven lastbilar och övergav motorcyklarna. Han köpte ut
sina bröder och sin pappa och ombildade rörelsen till ”Bergenheims Åkeri”.3
Det började med några få bilar och sedan när åkeriet utvecklades så ägde han
femton lastbilar i olika viktklasser, alltifrån små budbilar och stora tunga bilar
som vägde flera ton. Kontoret hade han på Skeppsbron nr 1 och garaget på
Nordhemsgatan i Göteborg. Han fortsatte att anställa släkt och vänner både på
kort och längre tid.
Utsikten över Göteborgs hamn från
kontoret var underbar. Man kunde
se sjösättningar och även
skärgårdsbåtarna, vilka lade till vid
Stenpiren - och alla kranar och båtar
som lastade och lossade gods.
Ibland kom det upp män till kontoret
som ville sälja bananer och persikor
osv. men också personer som ville
sälja ”originaltavlor” av berömda
konstnärer. Sven köpte ibland, om
han tyckte tavlan var fin. Jag fick en
vacker Solnedgång i en guldram när Några av de utmärkelser som Sven erhöll
jag fyllde nio år, med pappas Grattis
etc skrivet med bläckpenna på
baksidan. Den hänger nu i min våning i Alingsås.
Sven blev mycket involverad i motorsporten i Göteborg. Han blev medlem i
Göteborgs Motorförening och Göteborgs Motor Klubb. Han blev sedan
sekreterare och medlem av kommittén i GMK och hade mest med speedway att
göra.4 Klubben i Göteborg heter Kaparna och dom hade stor succé på den tiden.
Den mest berömda föraren var nog Kjell Carlsson. Det var mycket att arrangera,
VM, SM etcetera, så han litade mycket på andra för att sköta firman. Jag
3

Ett åkeri med samma namn, nu nedlagt, drevs senast av Jerker Bergenheim, sonson till Svens
och son till Lars-Ove.
4
Speedway är en motorcykelsport.
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arbetade där på skollovet ett år och fick ta emot telefonsamtal från Australien
och England mest, Det var ju väldigt roligt att få öva sin engelska och prata med
berömda förare till på köpet.
”Ice racing” var en vintersport och tävlingarna hölls på Hindåssjön, likaså ”stock
car racing” på isen. Vi åkte med pappa förstås, men frös i våra pjäxor där vi stod
och tittade. Tur var att Hindås Turisthotell var öppet och hade varm choklad.
Sven och hans bästa vän, Gunnar Brannefors, som var lagledare i Kaparna, plus
ytterligare en man från kommittén, åkte till London på VM år 1956 då Ove
Fundin blev världsmästare. Tidningarna bevittnade avresan och jag har
tidningsurklipp på detta. Hur roligt dom hade i London förtäljer inte historien.
Sven erhöll Sveriges Motorfederations förtjänstplakett (vet ej året) och sedan
blev han tilldelad deras guldplakett 1968.5
Sven och Astrid köpte en tomt med strandrätt av Svens kusin, Saga Paridon, f.
Bergenheim, och hennes man Anders, på Huvden i Sjövik, vid sjön Mjörn och
byggde en sommarstuga där.6 Vi tillbringade våra somrar med att hjälpa till på
gården med att mjölka, hässja hö, flytta på hönor, rensa rovor, tio öre raden
(dom var långa) mm, hoppa i höet, titta på när veterinären kom och stack en
stackars ko som hade ätit för mycket ny klöver. Sagas alla sex barn fick hjälpa
till i ett fantastiskt organiserat hushåll. Ibland kom Sagas syster Bellis Wignell
på besök med sina barn Bengt och Kerstin och då träffades vi alla och hade
roligt.
På lördagarna kom pappa Sven till Huvden och då var det fest. Vi brukade gå till
mjölkbordet på den kurviga vägen och sitta och vänta på pappa. Han brukade ha
lördagsgodis med sig till oss och något starkare till dom vuxna. Jag fick sitta i
pappas knä och styra Chryslern ibland.
En sommar så bjöd Sven alla företagets chaufförer med fruar till Huvden på fest.
Dom marscherade igenom parken till tonerna av ett dragspel och alla sjöng.
Underbart. Sill och färskpotatis etc. serverades, bad i sjön och för mycket av
allting, men dom körde hem till Göteborg trots allt frampå natten.
Sven bjöd också alla chaufförerna med sina fruar, Göteborgs Motor Klubb och
Göteborgs Motorförenings styrelser med fruar (dom var bara män i styrelsen på
den tiden), familj och många andra vänner till sin femtioårsdag, vilken hölls på
Guldhedsgården i Göteborg. Det var också en väldigt trevlig fest med middag
5
6

Sveriges Motorfederation (SVEMA) bytte namn 1936 till Svenska Bilsportförbundet.
Saga var dotter till Erik Bergenheim (Fj. VIII).
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och dans och Sture Stålenheim spelade fiol på scenen med dansbandet. Han
kunde! Jag blev placerad intill Gunnar Brannefors son, Bengt. Våra föräldrar
ville att vi skulle gifta oss, men det ville inte vi.
Sven var också medlem i ett
ordenssällskap som hette Timglaset.
Han var så tjusig när han åkte till
middagarna dom hade, i frack och
ordnar och med manschettknappar i
guld.
Det finns så mycket att berätta om
Sven. Det finns fortfarande dom som
kommer ihåg honom från hans
ungdomstid, som Sylvia de Coursy,
som bor i Howe, utanför Brighton, UK,
(hennes son, Bengt Jacobson, var
ansvarig utgivare av vårt medlemsblad
i många år). Sylvia minns Sven som en
charmör (jag håller med) och flickorna
svärmade omkring honom. Sylvia kom
varje år till Svenska Kyrkans
Sven Bergenheim
Julmarknad i London. Hon var alltid
där bland dom första och kom och
pratade med mig i mitt marknadsstånd. Bara så trevligt! Hon har alltid något att
säga om pappa Sven och det tycker jag är väldigt roligt! Ytterligare några
släktingar - Nelly Wendeblad, 95 år, (Saga och Anders Paridons dotter), Gunnel
Wallnedal 94 år, (Sagas bror Allans dotter), för att nämna några.
Sven gick i pension efter att ha sålt åkeriet till ett större företag i Göteborg.
Sven och Astrid – Asta - byggde ett hus i Björboholm, men en härlig utsikt över
Mjörn, där dom bodde när Sven blev sjuk och gick bort bara 69 år gammal.
Begravningen i Östads Kyrka blev ståtlig, med fanbärare och vacker musik.
Kyrkan var full och folk fick stå under ceremonin. Både Sven och Asta är
begravda på kyrkogården där. Anders och Saga och deras son, Lennart Paridon,
har också sina gravar där.
Sven levde ett hektiskt liv, men var alltid lika glad och trevlig, även om han var
trött. Det finns inte så många människor som han längre, eller är jag nostalgisk!
/Författare: Margareta de Muscote-Morris, f. Bergenheim, med god hjälp av
broder Lars-Ove.
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Lär känna dina släktingar: ÅSA BERGENHEIM
Åsa, berätta lite om din barndom!
Jag föddes den 12 mars 1954 i Karlstad. Mina föräldrar hette Arthur Sjöberg (f
1906) och Gunvor (född Bergenheim 1912) och jag var yngst av fyra syskon:
Kjell (f 1936), Sverker (f 1939) och Borghild (f 1942). Jag var alltså ett
”sladdbarn”.
Min morfar Torsten Bergenheim (Fj.XI, 1878 - 1952) hade gått bort innan jag
föddes.1 Min mormor Signe (f Hedin 1883) dog redan när mamma var liten och
mammas styvmor hette Ruth Westerlund (Fj.I).2 Henne kallade vi alltid Mimmi,
- aldrig mormor. Mina farföräldrar dog när jag var i 10-årsåldern. Vi hade
mycket kontakt med släkten och tillbringade ofta somrarna på Släp utanför
Göteborg där min morbror och moster, Sten och Signhild bodde.3
Jag var nog ett ganska udda barn på många sätt. Jag kunde alla bokstäver när jag
var två år, skrev lite grann när jag var tre och läste obehindrat när jag var fyra år.
Min bror Kjell studerade till lärare och övade sig på mig, kan man säga. Men jag
var ett ganska ensamt och olyckligt barn och hade svårt att få kamrater. I skolan
blev jag frökens favorit – och klassens hackkyckling.
Min mamma Gunvor var konstnärlig. Hon målade tavlor, målade porslin och
höll mycket på med hantverk av olika slag. Allt hon tog i blev vackert. Min
pappa var Chalmersingenjör och hade gjort en klassresa som han var stolt över.
Han älskade att läsa, särskilt poesi, och framhöll alltid betydelsen av utbildning
och bildning. Ofta talade han om vikten av att
bli en ärlig och bra människa: ”Du kan göra
mycket tokigt i livet, Åsa, men det viktigaste är
att du är ärlig, trofast och sann. Det kallas
redlighet. Försök att bli en redlig människa!”
Jag tänker mycket på dessa ord.
Skolan gillade jag. Jag hade lyckan att gå
årskurserna 2–6 på ”semis”, som alltså var
lärarhögskolans övningsklasser. De blivande
Åsa och Tommy i maj 1969
lärarna övade sig på oss, och vi fick möta alla
1

Torsten var Erik Theodor Bergenheims elfte son.
Ruths föräldrar var Euphrosyne Bergenheim (Fj. I, 1856 - 1929) och Erik Westerlund (1879
– 1965).
3
Sten Bergenheim (1908 - 1987) gm Signhild, (f Andersson). Släp är sedan 2015 är en del av
tätorten Hagryd-Dala i Kungsbacka kommun.
2
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nya pedagogiska metoder i positiv anda. Vi hade trädgårdsskötsel i skolans
trädgårdsanläggning, körsång med alla ungar från 1:an till 9:an och gjorde
soaréer där vi uppträdde och samlade in pengar till ”de fattiga”. Under ett år
hade vi en kameleont som klassdjur. Den bodde i en gigantisk låda som vi hade
byggt.
Bildade familj tidigt
När jag var 12 år flyttade vi till Umeå. Då tog annat min uppmärksamhet, inte
skolan. Jag träffade min man Tommy när jag var 13 år och han var 15. Två år
senare fick vi vårt första barn.
Olyckskorparna kraxade förstås, men vi bestämde oss för att skapa oss ett bra liv
tillsammans. I samma veva dog min pappa och mamma och jag flyttade tillbaka
till Karlstad. Tommy kom efter året därpå. Vi var förstås vansinnigt unga, men
gillade varandra och hade en realistisk syn på livet. Stor hjälp fick vi förstås av
våra föräldrar. Idag har vi sex barn – Mikael f 1970, Jon f 1974, Tove f 1978,
Johannes f 1983, Sanna f 1986 och sladdbarnet Hampus f 1994 – och vi har 12
barnbarn (samt ett på väg).
Utbildning
Jag utbildade mig till högstadielärare och älskade verkligen mitt jobb. Efter tio
år på verkstad ville Tommy utbilda sig till läkare. Vi återvände därför till Umeå
och jag började också plugga igen, idéhistoria. Det blev ett lyckokast. Jag

Familjen julen 2019. Tommy och Åsa längst till höger.
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doktorerade 1994, blev docent 1998 och professor 2002 (pedagogiskt arbete)
samt 2005 (idéhistoria). Mina specialområden är genushistoria, barnhistoria,
sexualitetens historia och rättshistoria. Tommy blev professor i neurokirurgi. Jag
var prorektor vid Umeå universitet 2002–10 och rektor vid Karlstads universitet
2011–17. Mitt yrkesliv har varit fantastiskt och jag har haft roligt hela tiden.
Fritidsintressen – har du tid för det?
Körsång har varit mitt stora fritidsintresse och jag har sjungit i en av landets
absolut vassaste körer, Kammarkören Sångkraft. Vi har spelat in flera skivor och
år 2001 utsågs vi till ”Choir of the World” vid en gigantisk körtävling Llangollen International Musical Eisteddfod - i Wales. Otroligt häftigt! Politiskt
hör jag hemma på vänsterkanten, det har jag alltid gjort. Jag sitter som
nämndeman för Vänsterpartiet i hovrätt och förvaltningsrätt, vilket är enormt
spännande och viktigt.
Aktivt pensionärsliv!
Nu är jag pensionär sedan
ett år och har tid att hålla
på mycket med
släktforskning. Jag har
tagit vid där min bror Kjell
slutade. För ett drygt år
sedan skrev min syster
Borghild och jag en bok
om vår mamma, ”Gunvor
Maria Elisabet. Ett
kvinnoliv under 1900talet”.4 Familj och släkt
betyder mycket för mig.
Åsa och Tommy Bergenheim 2019.
Arv och miljö ger det utgångsläge från vilket vi människor agerar och formar
våra liv. I båda dessa begrepp ligger det förflutna, släkt och släkten. Förfäder
och förmödrar lever kvar genom generationerna – i förväntningar, minnen,
berättelser och ting – med sina levda liv, värderingar och ideal.
Så kära släktingar, har ni vägarna förbi Umeå - titta gärna in!
/Berättat för redaktören av: Åsa Bergenheim.

4

Bergenheim, Åsa & Skånfors, Borghild, Gunvor Maria Elisabet: ett kvinnoliv under 1900talet, Feminova, Umeå, 2019. Boken är presenterad i Medlemsbladet 2021:1.
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ATT FÖRVALTA ETT ARV
Jag har alltid varit intresserad av människor; - varför vi blir dom vi blir, - och
vad som påverkat oss till att få de karaktärer vi har. Detta intresse har jag haft
redan från tiden som barn. Jag frågade de äldre om hur de haft det och jag
iakttog och lyssnade.
Som barn är vi nog lite olika goda lyssnare. Jag blev en lyssnare bland annat för
att jag var ett ensamt barn - och ett barn som jag tror att omgivningen tyckte var
lite lillgammal. Nu vid 70 års ålder har jag vuxit in i min ålder. Det är vilsamt
och skönt!

Agnetas släktträd

Pappa, mamma, barn
Jag föddes en vacker vinterdag med mycket snö år 1950. Jag var mammas och
pappas första barn; - mormor och morfars första barnbarn - och farmors första
biologiska barnbarn. Så jag vet att jag var älskad och välkommen.
Min pappa Bengt var född 1922 och han var i sin tur sin mammas förstfödde.1
Farmor Ruth och hennes bakgrund ska jag skriva om senare. Pappa var vid tiden
1

Torsten Bergenheim (Fj. XI) (1878–1952), g (1) m Sigrid ("Signe") Juliana, f Hedin (1883–
1919) (åtta barn), g (2) m Ruth (”Mimi”) Westerlund (Fj. I) (1879 – 1965) (två barn). Bengt
Bergenheim var Ruths första barn, och Torstens nionde. (För noterna ansvarar redaktören.)
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då han och min mamma Maj-Britt (född Gren) möttes utbildad sjukgymnast, ett
yrke han enbart praktiserade en kort period då han bodde i Danmark. Bengt och
Maj-Britt sammanfördes av pappas syster Valborg. Valborg arbetade på polisen
och hennes man Sture var polis.2 Det var även Maj-Britts pappa, Harry Gren.3
Och då polisen höll fester var det vanligt att Maj-Britt var med och underhöll
med pianospel. Så Valborg hade väl
sett denna glada och musikaliska unga
dam som tänkbar partner för sin
lillebror. Och hon tänkte rätt: de blev
ett par.
Pappa och mamma träffades 1947 och
vid denna tid var det vanligt att släkten
samlades på bjudningar och kalas.
Faster Valborg och hennes make Sture
bodde i samma egnahemsområde som
Maj-Britt och hennes föräldrar. Och i
Maj Britt och Bengt Bergenheim den 2
närheten bodde även Bengts två ogifta
december 1949.
mostrar Karin och Sassa.4
Så det var många tillfällen till träffar
med släkten i olika sociala sammanhang. Maj-Britt uppskattade att Bengt var så
rolig och hon skrattade lätt åt hans skämt och lekfullhet. 1948 förlovade de sig
och tog då den första gemensamma semestern. Mamma arbetade då som
sekreterare på försäkringsbolaget Ocean. Pappa arbetade på verkstadsföretaget
Daros i Partille som bland annat gjöt delar till industrin.
Den andra december 1949 gifte de sig i Partille gamla kyrka. Banketten efteråt
hölls på festlokal i Sävedalen och då ”mostrarna” påpekade att det var dags för
ungdomarna att avsluta festen åkte brudparet till det hem som de fått av
mostrarna. De hade köpt en bostadsrätt åt ungdomarna i intilliggande Finngösa
och även möblerat den åt dem.5
Dagen efter tog de unga nygifta sin spark för att åka och köpa frukostmat. Det
var helt tomt i kyl och skafferi, ingen hade tänkt på den ”detaljen”. Och de hade
ju inga andra kläder där heller så de for i väg på sparken i sin brudstass. Dock
utan slöja och myrtenkrona förmodar jag. Det såg säkert roligt ut och mamma
2

Sture Stålenhjelm (1911 - 1976)
Harry Napoleon Gren (1896 – 1957)
4
Ruth Westerlunds systrar var: Katarina (Karin), f 1875, Sara (Sassa), f 1879, Johanna
(Hanna), f 1871) och Margareta (Greta), f 1887). De var döttrar till Euphrosyne Bergenheim
(Fj.I) och Erik Westerlund, och barnbarn till Erik Theodor på Fjällaregården.
5
Finngösa är område i Sävedalen i Partille kommun, utanför Göteborg.
3
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kom ihåg detta som ett mycket ljust minne. Det stärkte säkert hennes förälskelse
i pappa, som den spelevink och okonventionelle man som han var.
Och nästan på dagen ett år senare föddes jag. Mamma och pappa var hos
mostrarna i Utby då värkarna började.6 Farbror Sture som ju bodde i närheten
körde mamma in till förlossningen på Mölndal. Pappa fick snällt vänta hemma
till telefonen ringde och han fick meddelande att ”herr Bergenheim gratuleras
till att ha fått en välskapt dotter”. Men han fick likt andra fäder vänta tills
besökstid då han fick se mig genom en glasruta. Inte röra, bara titta.
Mamma Maj-Britt var som andra föderskor på 50-talet ensam på salen ända tills
det var dags att krysta. Då fick hon en slutnarkos, vilket var kutym och
barnmorskan fick lirka ut barnet i stället för att mamman var vaken och aktiv.
Mamma berättade att hon vaknade av att hon hörde barnskrik och fortfarande
lullig sagt med lite teatralisk röst; ”Jag hör ett barn skrika” varvid barnmorskan
svarade: ”Ja, gratulerar fru Bergenheim, - ni har fått en dotter.”
Det var först efter en vecka på BB som mamma såg mig naken. Hon, likt de
andra nyförlösta låg fjättrade vid sina sängar hela BB-tiden. Och var fjärde
timme kom de med små skrikande paket som skulle ammas. Inte konstigt att de
fick problem med amningen!
Jag tror att pappa, redan då jag var späd, utmärkte sig genom att vara en ovanlig
pappa. Han bytte blöjor och var
ute och gick med barnvagnen.
Senare, då barnaskaran vuxit
till fyra barn, såg jag ju hur
ovanlig han var. Jag jämförde
med andra fäder och såg en
pappa som jag var mycket stolt
över. Han läste sagor, skojade,
tog oss med på utflykter,
kelade med oss, och
respekterade oss barn på ett sätt
som var ovanligt på 50-talet.
Fyra av Bengts fem mostrar: Katarina (”Karin) och
Och han slog oss aldrig! En
Ruth (”Mimmi”) och framför dem Johanna
gång hörde jag ett samtal
(”Hanna”) och Sara (”Sassa”). Margareta (”Greta”)
mellan en av bröderna och hans
saknas på detta kort.
lekkamrat. Kamraten hade sagt
något i stil med att ”Det ska jag säga till din pappa så du får stryk” Varvid

6

Utby är en egnahemsförort cirka mellan Göteborg och Partille, norr om Säveån. Området
började bebyggas omkring 1910.
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brorsan svarat att han aldrig fick stryk. Vilket eldade kompisen än mer: ”Ljuger
du också!”
Pappa pratade med oss, inte bara till oss. Ja, det är kanske en förklaring till att
jag blev lillgammal.
Lillasyster Maria föddes 1952. Vi lekte mycket som små men jag kände mig
alltid underlägsen henne på ett sätt. Mamma favoriserade Maria eftersom hennes
utseende och sätt tilltalade mamma mer. Maria var liten och nätt, hade ljust
lockigt hår, kunde inte säga ”r” och var väldigt fysisk. Jag var hennes totala
motsats: Lite knubbig, rakt mörkt hår, pratade tidigt med rikt ordförråd och
korrekt uttal, allvarlig och lite flegmatisk. Denna skillnad i hur vi blev mottagna
och speglade av mamma kom att påverka mitt förhållande till mamma nästan
hela hennes liv. Och min och Marias relation från det vi inte var barn längre.
Några år bodde den lilla familjen i Skövde. Pappa hade fått jobb på Volvo
Pentaverken och mamma var hemmafru. Under denna tid började pappa skaffa
sig en utbildning, han läste till ingenjör på NKI:s korrespondenskurser.7 Mamma
fann sitt andningshål i den kör som hon gick med i.
Mormor och morfar
Det fanns något djupt tragiskt över mammas oförlösta musikaliska talang. Då
hon gick på realskolan tog hon pianolektioner för en lärare som tyckte att MajBritt skulle söka till Musikaliska Akademin. Detta var något oerhört för mamma
att få en professionell bedömning, ett erkännande av hennes musikalitet. Då
fanns den högre musikaliska utbildningen enbart i Stockholm, så mamma gladde
sig åt att kanske få flytta hemifrån. Men hemma sa hennes mamma Aina: ”Nej!”
Hon tillät inte dottern detta. Jag tror att det faktiskt grundade sig i att mormor
Aina var avundsjuk på Maj-Britt.
Mormor Aina var ett rekorderligt fruntimmer, som man sa då. Hon kom från ett
rejält arbetarhem där det viktigaste var att vara hel och ren och att utföra de
arbetsuppgifter man blivit ålagd.
Då mormor Aina träffade morfar Harry arbetade hon i en sybehörsaffär i
Landala. 8 Hon kanske tyckte att det var lite konstigt att konstapel Gren så ofta
kom in för att handla nål och tråd, men snart blev det nog klart för henne att
Harry var intresserad av henne.

7
8

NKI-skolan = Nordiska korrespondensinstitutet.
Landala är ett område i centrala Göteborg.
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Min morfar; Harry Napoleon Gren, var född 1896 i Alingsås, där hans pappa var
storbonde. Han hade sex bröder och efter att deras mamma dog blev deras liv
väldigt hårt. Harrys pappa Jann skaffade visserligen en hushållerska. Hon hette
Mina Granat och var mild och varm, trots namnet. Men hon kunde dock inte
skydda pojkarna mot faderns våldsamma sinnelag. Han söp periodvis och söp så
hårt att han söp bort hela gården och fick Harry och en av hans bröder att
rymma. De fick frist hos ett varmt och vänligt syskonpar i Maryd, en plats på

1953 hos morfar Harry och mormor Aina. Maria i morfars famn och Agneta i
mormors.

landet utanför Alingsås, där de bodde några år. Detta varma hem i Maryd kom
att åter bli ett generöst och välkomnande hem många år senare, då flickan MajBritt och hennes lillebror blev evakuerade under kriget. Då skulle alla barn i
Göteborg ut på landet och på detta sätt blev tant Signe i Maryd en levande och
varm person även för Harrys barnbarn.
Så småningom emigrerade Harrys bror till Amerika och Harry flyttade till
Göteborg. Dit kom han 1912 och då började han arbeta hos polisen. Då fanns
ingen specifik utbildning, utan kunskapsöverföringen skedde muntligt poliser
emellan. Deras vapen var sablar och deras transportmedel var apostlahästar,
cykel eller häst. Morfar kom att tillhöra den första delen av polisen som blev
bilburna. Svarta Maja blev nog en skräck för buset i Göteborg.9
I sybehörsaffären i Landala uppstod det ljuv musik. Det vackra bodbiträdet Aina
Virginia Lindqvist, född 1906, gifte sig med den stilige polisen Harry Gren och
några år efter det, 1927 kom deras förstfödda, Maj-Britt Alfrida. Några år senare
föddes Lennart och därefter Jan.
9 ”Svarta

Maja” är ett smeknamn på polisens svarta bilar i Sverige.
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Morfar Harry var en ovanligt rik människa. Han sjöng skillingtryck, broderade,
stoppade strumpor, ritade och var en fantastisk berättare. Han var väldigt stolt
över sin söta och begåvade dotter Maj-Britt. Mormor Aina hade som kvinna på
denna tid få möjligheter att utveckla egna intressen, men var nog på sitt sätt nöjd
med sin lott. Hon fortsatte att hålla helt och rent. Och så bakade hon, lagade mat,
syltade och saftade. Så kanske fanns det en känsla av avund hos Aina då MajBritt blev uppmärksammad för sin musikaliska talang. Speciellt som Harry så
ofta framhävde dotterns begåvning. Mormor Aina var en enkel kvinna, oskolad
och samtidigt fast i en instängd kvinnoroll. Jag kan utifrån denna förutsättning
förstå hennes primitiva reaktion.
Aina och Harry Gren var ett strävsamt par, som de första åren bodde i Landala.
Men efter jobbet cyklade Harry till Utby där han byggde deras nya hem i ett
alldeles nytt egnahemsområde. Så det var på Koltrastvägen 2 i Utby som jag
lärde känna mormor och morfar. Det var dit jag gärna gick då jag ville ha saft
och kaka och en pratstund med morfar.
Ett dramatiskt minne är då jag just hade börjat skolan. Det var augusti 1957: Jag
kom hem och tittade upp mot huset där mormor och morfar bodde och såg att
där stod en ambulans. Jag rusade in och berättade vad jag sett och mamma
berättade att morfar var sjuk och skulle åka in till sjukhus. Han hade ont i
hjärtat, sa hon. Sedan låg morfar på sjukhus några veckor och jag saknade
honom så! Han kom aldrig hem igen utan dog av sitt onda hjärta. Länge, länge
förebrådde jag honom att jag inte fick komma och hälsa på honom. Även om nu
de sa på sjukhuset att barn inte fick komma på besök kunde väl han förklarat hur
viktigt det var att jag fick komma. Han var ju polis!
Jag ligger hos mamma i hennes säng. Hon läser tidningen och ser dödsannonsen
för morfar och börjar gråta igen. Och så säger hon lite inåtvänt, som för sig
själv: ”Nu har jag inget föräldrahem längre.”
Barndom i Utby
Mamma, pappa, Maria och jag bodde i Skövde mellan 1953–1955. De gamla
mostrarna, som alltid hade funnits i bakgrunden, hade åter kommit till
undsättning. De skulle sälja sin del i radhuslängan i Utby och lät nu Bengt och
Maj-Britt få köpa det till vänskapspris. Cirklarna slöts. Mamma var åter på sin
barndoms marker, pappa åter i sina älskade mostrars gamla hem.
Min lillebror Dag föddes 1956. Som barn fick vi inte tillträde till BB så det var
stor och ivrig förväntan då mamma och lillebror skulle komma hem. Morfar
hade åkt för att hämta hem dem. Jag mötte dem en bit upp på vägen. Morfar
stannade bilen och jag gick in i baksätet där mamma satt med det mest ljuvliga
jag hittills sett. En baby! Ett livets mirakel. Han var inlindad i en blå filt med
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sagomotiv på. Jag blev så glad att jag började gråta varpå morfar vände sig om
och sa; Ska du gråta nu när du fått en lillebror!
Ja, det var väl inte så väl ställt med psykologisk insikt 1956!
Under de här småbarnsåren levde vi barn ett fritt och rikt liv. Vi hade tillgång till
trädgård och natur. Jag älskade att gå och hälsa på hos farmor som bodde i
Sävedalen. En promenad på en halvtimma genom orörd mark, över bron över
Säveån och till den lilla orten på andra sidan vägen. Farmor var en stillsam, lite
sträv person. Hon hörde väldigt illa så radion stod på med hög volym. Det var
vanligt att någon av mina fastrar också var där. De kallade henne Mimmi. Hon
var inte deras biologiska mamma utan hade kommit in i deras liv efter att deras
pappa Torsten blev änkeman. – Men, mer om den historien senare!
Farmor var Mimmi för dem men för mig var hon MIN farmor! Hon gav mig
små förtroendeuppdrag som att gå och handla. Jag gick med hennes fyrkantiga
flätade korg och börs. Och alltid med tillsägelsen att handla på Konsum och inte
hos någon privat handlare.
Ibland sov jag över hos henne. Jag kommer ihåg en gång då jag gått och lagt
mig i sängen i rummet bredvid farmors sovrum. Jag låg och kikade in genom
dörrspringan till farmors rum och såg när hon klädde av sig. Det blev en lite
märklig upplevelse för mig: För just då blev farmor en fysisk person för mig.
Hon var ingen fysisk person, tog aldrig någon i famn, kramades inte. Så att se
hennes gumkropp fick mig att även se en hel människa.
Min fascination över livets under då barn föds har följt mig hela livet. Då
tanterna och mamma på 50-talet var gravida så doldes graviditeterna, eller
grossesserna som man sa, av stora mammaklänningar. Dåtidens
sexualupplysning var obefintlig. Men mina föräldrar var moderna och hade
berättat hur det hela gick till. Jag minns hur indignerad och rasande en lekkamrat
till mig blev då jag berättade om hur det låg till. Inte kunde det vara så äckligt!
Inte kunde HENNES föräldrar ägna sig åt sådant.
Vidareutbildningar
Under några år gick pappa och jag bredvid varandra vad det gäller utbildning.
Jag levde i ett trångt äktenskap där jag på allvar börjat förstå att jag på sikt inte
skulle kunna stanna kvar. Jag älskade att vara småbarnsmamma och fick mina
behov av ömhet via mina tre små barn. Tanken på att bli ensamstående mamma
som inte ens gått ut grundskolan fick mig att hissna av obehag. Så jag började att
som privatist läsa in de ämnen jag behövde för att skaffa behörighet till att
komma in på sjuksköterskeutbildningen. Jag visst att någon gång i framtiden
måste jag ta mina egna behov på allvar och inte slarva bort livet.
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Jag kom in på utbildningen och studerade samtidigt som pappa Bengt och
mamma Maj-Britt skilde sig. Pappa flyttade till Norge. Han hyrde
undervåningen i en villa och därifrån hade han nära till vildmark och fjäll. Han
tog med grupper ut på vandringar och var nog på ett plan en lycklig man. Vid ett
tillfälle då han ensam var ute och vandrade på fjället skedde den olycka som helt
kom att ändra hans liv. Han gick över en glaciär men förlorade fotfästet och gled
nedför glaciären, utför långt, men inte brant. Efter ca 100 meter han landade han
och upptäckte strax att han var skadad. Han hade fått en öppen fraktur strax
ovan ankeln. Han var genomvåt men sovsäcken var det inte. Det började mörkna
och han blev medveten om att han inte kunde ta sig därifrån nu utan var tvungen

Bengt och Maj-Britt

att vänta tills det dagades igen. Då han satt ensam där på fjället, tog in den
väldiga skönheten och den totala tystnaden hörde han sitt eget hjärta slå. Han
kände sin litenhet i detta stora. Sin enorma ensamhet och utsatthet. Då fick han
en stark upplevelse av närvaro. Han fick en gudsupplevelse som fullkomligt
knockade honom. Han grät och hulkade. Upplevde att han varit stursk och
självsvåldig samtidigt som han erfor en känsla av trygghet. En känsla av att
ligga någons kärleksfulla hand. Tryggt somnade han i sin sovsäck. Han tänkte
att det inte är säkert att jag vaknar igen eftersom det blev minusgrader under
natten och han var blöt. Men att han trots denna insikt kände sig trygg medförde
att han sov tillräckligt för att med denna fraktur kunna krypa några kilometer. På
Lillehammers sjukhus blev han omedelbart opererad.
Och mamma och pappa blev ett par igen då pappa började läsa teologi på
teologiska institutionen i Uppsala. Pappa Bengt prästvigdes i Storkyrkan i
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Stockholm1980 och jag fick min sjuksköterskelegitimation senare samma år.
Han började arbeta som församlingspräst i Järfälla församling. Som den stora
människovän han var ville han verka ute på fältet. Han började arbeta som
jourhavande präst och ingick i ett team som bestod av polis, socialtjänst och
kyrkan där hans uppgift var
att söka upp efterlevande till
de vars anhörig begått
självmord. Man visste av
erfarenhet att suicid bland
kvarlevande var ganska
vanligt då någon anhörig valt
den vägen. Jag upplevde att
pappa var en utmärkt präst.
En som primärt inte pratade
”om religion och sånt”, som
en av Hasse Alfredssons
”Lindemän” uttryckte det.
Han mötte människor utifrån
där de var, människa till
människa. Just som en
medmänniska. Men han
upplevde detta sätt att arbeta
som tungt. Han var nog
Bengt Bergenheim i sin ämbetsutövning.
ganska ensam att arbeta på
detta sätt i ett pastorat som innefattade väldigt många människor med en bred
och svår problematik. Så efter ganska kort tid i Kallhäll där de bodde då fick han
en tjänst som präst i Småland. Mamma Maj-Britt hade under tiden som pappa
läste teologi äntligen utbildat sig musikaliskt. Hon tog kantorsexamen så det var
ett aktivt prästpar som flyttade till Vrå i norra Småland. Han präst och hon
kantor. De flyttade in i en stor prästgård där de bodde tills de gick i pension.
Sedan flyttade de till Alingsåstrakten där de bodde tills de dog. Pappa hann
aldrig bli mätt på sitt yrke. Han kände att han hade så mycket kvar att ge. Då och
då tog han vikariat i Alingsås med omnejd. Ibland arbetade de tillsammans. De
hade sommarkyrka/vägkyrka ihop flera gånger Pappa predikade och mamma
spelade.
Barnmorska
Själv började jag min yrkesbana genom att arbeta med sådant som gav mig
meriter inför den hägrande barnmorskeutbildningen. Arbetet som sjuksköterska
på en medicinsk vårdavdelning för barn 0–2 år gav mig många viktiga insikter
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av vikten av lugn och ro och av att kropp och själ hänger samman. De barn vars
föräldrar sov över med sina barn var lugnare, de barn som kom in för
övervakning och som hade farit illa hade haft frånvarande mödrar. Den lugnande
klassiska musiken som jag varje morgon efter det att nattpasset var på väg att ta
slut såg jag som en extra medicin inför vad de skulle vara med om under dagen.
Jag gick runt på alla rum och satte på P2 på radion samtidigt som jag tog de
prover som skulle tas. Barnmorskeutbildningen var oerhört rolig och krävande.
Men jag var motiverad och hade längtat så! Jag varvade mitt liv med att vara
ensamstående fyrabarnsmamma, plugga och praktisera. Under utbildningen och
i alla de möten jag hade med kvinnor från alla slags miljöer och kulturer
upplevde jag det som att få en fribiljett till andra världar, vilket jag värdesatte
högt. Kvinnors sårbarhet och utsatthet i samband med gynekologiska besvär, i
samlivet och barnafödandet fick mig att verkligen känna att jag hamnat rätt.
Efter några år som förlossningsbarnmorska på sjukhus bestämde jag mig för att
börja arbeta hemma. Jag såg att en hel del av de komplikationer som inträffade
på sjukhus hade just med miljön och bristen på trygghet för den födande att
göra. Och jag såg också att världens äldsta kvinnoyrke höll på att tappa mycket
av den kunskap som varit så viktigt i yrkesutövningen. Att se hela den födande
kvinnan, att kunna ”läsa” henne. Att känna med sina händer, att lyssna med tratt,
att lita på sina sinnen. Allt detta var på väg att förloras i den mer och mer
teknologiska förlossningsvården där allt måste mätas och verifieras.

Agneta med sin far Bengt Bergenheim
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Hemförlossningar
Så nu har jag arbetat med hemförlossningar i
mer än 30 år och kommer att fortsätta med det
så länge jag orkar. Det ger så oändligt mycket
glädje och tillfredställelse. Ibland tänker jag
på farmor Ruth som vid 43 års ålder födde sitt
första barn och att det var på ett privat
förlossningshem hos en barnmorska i
Majorna. Där, i lugn och ro, fick Ruth den
personliga omvårdnaden hon så väl behövde
då hon födde Bengt 1922. Bengt, som kom att
bli min pappa. Bengt som föddes för tidigt.
Som lades i en kartong med ull för att hålla
värmen för den lilla kroppen. - Men det är en
annan historia!
/Författare: Agneta Bergenheim
Agneta Bergenheim,
hembarnmorska

ROBERT VON SCHÉELES LIVFÖRSÄKRING
Då mina föräldrar levde utomlands mellan 1934 och 1957, träffade jag min
morfar, adjunkten och rektorn Robert von Schéele, (Pl.X, 1872–1965)
huvudsakligen sedan jag blivit tonåring. Morfar intresserade sig mycket för min
skolgång och kom i många samtal att positivt påverka mitt intresse för studier.
Bland de ytterst få dokument som jag äger efter min mor, Brita (Pl.X/Fj.IX,
1915 - 2007; gift med Hakon Melin, 1901 - 1991) finns en fotostatkopia av ett
brev som hennes far och min morfar, Robert, skrev till henne 1962. Jag skulle
tro att morfar skickade ett liknande – eller till och med närmast identiskt - brev
till samtliga sina sju barn, som alla fick uppleva sin fars 90 årsdag. Jag har i
avskriften nedan lämnat Roberts interpunktion och stavning oförändrade, och,
som vanligt, lagt till fotnoter.
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Kära Brita!
För ett par veckor sedan överlämnade jag till dig din andel av mina
livförsäkringar, som utfallit i samband med att jag fyllt 90 år.
Deras historia är i korthet följande: När jag under sommaren 1897, efter
avslutade studier och genomgånget provår, fått besked om anställning som
extralärare vid Malmö h.a.l., kom försäkringstjänstemannen Gustaf
Gyllenhammar på besök till Plönninge.1 Han passade förstås på att föreslå mig
att genom honom taga en livförsäkring på kr. 5.000, vilken skulle gälla från den
1 mars 1898. Jag gick med på förslaget. Betr. årspremien, beslöt jag, att den
skulle slutbetalas under de närmaste 20 åren, och därför komma att uppgå till
135:50, ett drygt belopp i beaktande av, att min årslön såsom extra lärare endast
utgjorde kr. 1.800. Men jag tänkte ligga i och förtjäna extrapengar genom
privatlektioner. Så skulle jag kanske lyckas. Försäkringsbreven skrevos ut, och
jag klarade premierna år efter år, tack vare träget arbete med privatlektioner,
som den tiden dock ej betalades med mer än 2 kr. per 60-minuterstimme.
Efter 8½ tjänsteår blev jag ord. adjunkt i Jönköping, jag hade gift mig, hade efter
några år tre barn samt beslöt snart att öka försäkringsbeloppet med hela 10.000
kronor, alltså till kr. 15.000, men med premiebetalning på livstid för det nya
beloppet, eller fram till fyllda 90 år. Jag hade beslutat, att hur lång eller kort min
levnad än skulle bli, skulle jag ej tillgodogöra mig själv något av
försäkringsbeloppet, vilket helt skulle utgå till mina efterkommande.
När jag nu i mars detta år fyllde 90 år, hade nämnda slutsumma genom
delaktighet i upplupna räntor stigit från 15.000 till 17.780:Jag håller för sannolikt, att – vid en ev. sammanräkning av alla de premiebelopp
som jag under min långa levnad inbetalt – det skulle visa sig, att någon större
skillnad ej skulle uppstå mellan dessa belopp och den erhållna slutsumman.
Med tanke på det myckna slit, det kostat mig att samla ihop denna summa,
hoppas jag, att ni alla sju, var och en för sig, försöker att värdesätta detta
erhållna belopp genom att inte plottra bort det till mer eller mindre onödiga
saker, utan använda dessa pengar till verkligt behövliga och nyttiga ting.
Delat på er sju barn, blir beloppet för var och en kr. 2.540:Den, som låter pengarna innestå mot ränta, kan ju räkna med en inkomst därav
på 130 kr. för år. // (undertecknat:) Far, Maj 1962.

1

Malmö h.a.l. = Malmö högre allmänna läroverk för gossar, det namn som Malmö latinskola
bar mellan 1928 och 1959.
Gustaf Gyllenhammar. Jag antar att Robert avser Gustaf Gyllenhammar, född 1856 i
Plönninge och bror till Helfrid Gyllenhammar (1868–1938), som var gift med Erik
Bergenheim (1871–1920) (Fj. VIII). Någon annan vet kanske?
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KOMMENTARER
Säljargumentet för en livförsäkring är att den kan stödja familjen, särskilt när
man har unga barn, om man råkar dö ”i förtid”. Emellertid blev det Roberts
hustru Sigrid (född Bergenheim som barn IX på Fjellaregården) som dog tidigt,
1928, vid 53 års ålder. De hade då fått sju barn; den yngste, Knut (”Knutte”), var
åtta år och den näst yngste, min mor Brita (”Lillan”), var 13 år. Deras äldsta
syster Astrid (”Atti”) 25 år, tog därefter på sig ett stort ansvar för både sina
syskons fostran och hushållets skötsel.
År
Belopp i brevet
1898
Livförsäkrings belopp
5 000
1898
Årspremie
135:50
1898
Årslön som extralärare
1 800
1898
Timlön för privatlektion
2
1902
Nytt livförsäkrings belopp 15 000
1962
Uppnått försäkringskapital 17 780
1962
Fördelat belopp
2 540
1962
Årlig möjlig ränteinkomst
130
(Robert räknade med 5 % årlig ränta.)

Belopp i 2019 års värde
320 789
8 661
11 5484
128
884 965
199 544
28 506
1 459

Beloppen i Roberts brev ”översatta” till 2019 års penningvärde2

1962 antog Robert von Schéele att summan av hans inbetalade premier
motsvarade den slutsumma som han erhöll, som om försäkringen varit ett
sparande. Sedan Robert avtalade om försäkringen hade det ändå inträffat två
världskrig och Börskraschen 1929, vilka medförde ekonomiska depressioner.
Försäkringsbeloppen var, som man kan förstå av ovanstående översikt, endast
nominella, dvs man kan inte ha räknat med att försäkringen skulle kompensera
för framtida inflation. Inflation, (eller penningvärdesförsämring) var i och för sig
inget nytt begrepp, men det var heller ett begrepp som gemene man var
medveten om innan ”hyperinflationen” i Tyskland på 1920-talet. Men om
försäkringsbeloppen hade varit värdesäkrade mot inflationen, då skulle de
utfästa 5 000:- från år 1898 har motsvarat 28 583:- år 1962; och de 15 000:- år
1902 skulle ha motsvarat 78 853:- år 1962.

2

Värdeförändringarna är beräknade med konsumentprisindex (KPI) och Edvinsson, Rodney,
och Söderberg, Johan, 2011, A Consumer Price Index for Sweden 1290–2008, Review of
Income and Wealth, vol. 57 (2), sid. 270-292.
(https://historicalstatistics.org/Jamforelsepris.htm).
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Ur det perspektivet var livförsäkringen inte en bra affär för Robert. Om
resultatet (jämfört med det utfästa försäkringskapitalet) uttrycker Robert dock
ingen besvikelse, utan antar att resultatet motsvarar rimligt ställda förväntningar.
Det framgår inte av hans brev hur mycket Robert sammanlagt hade betalat i
premier, vilket innebär att det inte är möjligt att utifrån brevets uppgifter göra en
jämförelse mellan resultatet och premiernas sammanlagda nominella värde; eller med hänsyn till köpkraftsförändringen. Jag vet alltså inte om premien
höjdes efterhand eller inte. Det som däremot framgår mycket klart, och
motsvarar min uppfattning om honom, är att Robert var en framsynt person, som
gladdes åt den positiva utveckling han upplevt, och att han uttryckte sin
familjekärlek bland annat genom att sätta sina barn och barnbarn i främsta
rummet. Ett litet, men talande, uttryck för det är, att jag i dopgåva (1947) fick
en bankbok där morfar Robert hade satt in 100 kronor. Eftersom morfar var
mycket konsekvent kan jag tänka mig att han gav samma dopgåva till alla sina
barnbarn, mina kusiner. /Olle-Petter Melin

Robert von Schéele och Sigrid (f Bergenheim) med sina sju barn.
Bakre raden från vänster: Ingeborg (Bojan) född 1906, Kjell, född 1901, Astrid (Atti)
född 1903
På bänken, från vänster: Karin (Kajs) född 1909, Sigrid född 1874 Robert född 1872, med
Knut (Knutte) född 1920
Längst fram, från vänster: Sigge, född 1912 och Brita (Lillan), född 1915.
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EFTERLYSNING – BREV, BILDER och UPPGIFTER
Jag vet inte när familjefotografiet, som avslutar den föregående texten är taget,
och inte heller när eller var det är tillkommet.
På samma sätt förhåller det sig med fotografiet nedan. Ingmar Nissen, (Fj. VI),
har skickat in denna digitala kopia till Medlemsbladet. Han vet att personerna på
bilden från vänster är Victor Bergenheim, (Ingmars morfars far), Victors dotter
Vilma och hans hustru Anna, född Goës. Frågorna – som skickas vidare till alla
läsare - är: Vilka är familjen till höger i bilden? När och Var är bilden tagen?

Vi är troligen flera som har sådana fotografier efter våra föräldrar eller till och
med efter deras föräldrar. Medlemsbladet kan vara möjligheten att få svar på
sådana frågor!
Vi vet att de ”utvandrade Bergenheimarna”, (Therese, Victor, Gottfrid, Anders,
Pamela) – liksom både Richard och Herman von Schéele - skrev brev hem till
släkten i Sverige. Även andra av släktens medlemmar skrev brev eller dagböcker
på sina resor. En del sådana texter har redan publicerats här i Medlemsbladet. Vi
hoppas att det finns fler brev, reseminnen, dagböcker och fotografier sparade.
Tänk på att de kan vara av intresse för Medlemsbladet och dess läsare!
Sådana dokument ger ju spännande information om hur våra fränder levde och
vad som hände i deras värld och även hur de tänkte. Släktföreningen vill gärna
Sida 26 av 28

samla sådana dokument i sitt arkiv, där de bevaras tryggt och säkert.
Släktarkivet förvaras på Landsarkivet i Göteborg, som är en del av Riksarkivet.
Genom att brev, dagböcker och fotografier förvaras där blir de tillgängliga för
alla i släktföreningen och för framtida forskning.
Skicka därför gärna in gamla brev eller fotografier (i original eller som skannade
kopior) som gäller våra släktingar till styrelsen eller redaktören. Redaktören ser
också till att de vidarebefodras till släktarkivet.
Om du vill publicera en bild, eller ett utdrag ur en reseskildring, ett brev eller
dagbok, med anknytning till släkten, är vi tacksamma om du också förmedlar de
uppgifter som du har om dokumentet. Till exempel om du vet namnen på
personer, platser, orter och byggnader på bilder, eller vilket år och var
dokumentet är tillkommet.

Sida 27 av 28

KONTAKTUPPGIFTER
Styrelsen:
Adam von Schéele (Pl.X/Fj.IX): Djurgårdsgatan 10, 414 62 Göteborg,
0705 386889
adam.von.scheele@history.gu.se
Hans Bergenheim (Fj.X): Norra Liden 7, 411 18 Göteborg, 0702 686710
hans_bergenheim@telia.com (Obs, 1 st ”understreck” mellan för- och efternamn)
Maria Lindqvist (Fj.VIII): Norra Liden 25, 411 18 Göteborg, 0703 791621
maria__bostrom@hotmail.com (Obs, 2 st ”understreck” mellan för- och efternamn)
Henrik von Schéele (Pl.X/Fj.IX): Förtroligheten 24, 412 70 Göteborg,
0704 556587
henrikvscheele@gmail.com
Hermine von Schéele (Pl.I): Borgärdesvägen 7A, 790 23 Svärdsjö, 0705 085770
hermine.vonscheele@gmail.com
AnnaKarin Zetterberg (Pl.X/Fj.IX): S:t Eriksgatan 85A, 113 32 Stockholm,
0707 988346
annakarinzetterberg55@gmail.com
Claes von Schéele (Pl.I): Janne Petters väg 5, 263 76 Nyhamnsläge, 0727
141213
claesvonscheele@outlook.com
Nina Stenby (Pl.I): Mattsons väg 5, 386 93 Färjestaden, 0734 213711
ninastenby@gmail.com
Eddy Bergenheim (Fj.XI), Morkullegatan 14A, 426 69 Västra Frölunda, 0706
921978
eddy.bergenheim@gmail.com
Senior rådgivare till styrelsen: Margareta Johansson (Fj.I): Dotetorpsvägen 238,
439 51 Åsa, 0705 364576
REDAKTÖR för medlemsbladet är: Olle-Petter Melin, (Pl.X/Fj.IX),
Smultronvägen 20, 186 45 Vallentuna, 070 699 76 16, opmelin@gmail.com
Föreningens hemsida hittas på adressen: www.scheelebergenheim.org
Föreningens Facebooksida 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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