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AKTUELLT FRÅN STYRELSEN  

Ja, nu går året mot sitt slut och vi kan blicka tillbaka på ett annorlunda år med en 

pandemi och efterföljande restriktioner som drabbat oss alla. 

Föreningens styrelse har dock funnit alternativa vägar att bedriva arbetet vidare, 

inte minst inför nästa års släktmöte, men också för att försöka vidareutveckla oss 

till en attraktiv förening som kan locka såväl gamla som unga liksom de som 

kanske känner sig ”perifera” inom släkten. 

Längre fram i medlemsbladet kan ni läsa mer om det kommande släktmötet. En 

inbjudan kommer att distribueras under våren.  

För att känna er medlemmar ”på pulsen” beträffande föreningen skickade vi 

tidigare i år en enkät till de mejladresser vi har i vårt medlemsregister. Resultatet 

från enkäten redovisas i det här numret och styrelsen kommer att arbeta vidare 

med resultatet med ambitionen att göra föreningen mer attraktiv. 

Arbete pågår med att förbereda för en tilläggsdeposition av 

släktföreningshandlingar till Landsarkivet i Göteborg. Läs mer om detta längre 

fram i bladet. 

Föreningens stadgar är i stort behov av modernisering och uppdatering för att 

vara funktionella. Det föreligger nu ett förslag till reviderade stadgar som ni 

återfinner längre fram i medlemsbladet. Tanken är att vi skall kunna klubba nya 

stadgar på årsmötet i samband med släktmötet. Därför är det av stor vikt att 

eventuella synpunkter och kommentarer till remissutgåvan kommer fram under 

våren för att vi skall kunna göra nödvändiga justeringar och kompletteringar i 

god tid innan släktmöteshandlingarna skickar ut. Skicka era kommentarer till 

Claes von Schéele (för kontaktuppgifter se baksidan av medlemsbladet). 

Då återstår bara för oss i styrelsen att önska er alla en riktigt God Jul och ett 

Gott Nytt År, med en innerlig förhoppning om en snabbt avklingande pandemi 

samt en god uppslutning på släktmötet.  / STYRELSEN 

 

INNEHÅLL I DETTA NUMMER 
 

Utöver materialet som styrelsen nämnt i föregående stycke, återger vi i detta 

nummer ett brev skrivet från Kalifornien i mars 1906 av en av våra 

”utvandrare”, Victor Bergenheim. En översikt av kaliforniska viner presenteras 

också; de härrör från gårdar som hade börjat sin vinproduktion redan när våra 

anor var deras grannar. Dessutom ryms en sammanställning av de viktigaste 

porträtten som avsetts eller ansetts föreställa Carl Wilhelm Scheele. / OP Melin 
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UTVÄRDERING AV ENKÄTEN 

Tack kära släktingar för era svar på enkäten med många goda idéer för en fin 

fortsatt utveckling av vår förening. Knappt 30 svar har inkommit. Det är viktigt 

att vi utvecklar föreningen och är relevanta för våra släktingar. Enkäten och 

andra kontakter är av god hjälp i styrelsens arbete. 

Vi har i styrelsen arbetat igenom samtliga frågor och nedan ser ni styrelsens svar 

med kommentarer för det genomförande vi avser verka för. Vi kallar dessa för 

våra actions. 

Actions:  

På kommande släktmöte kommer deltagarna att presenteras genom att det 

klargörs var i släktträdet vi hör hemma. Vi hoppas det då blir tydligare hur våra 

inbördes släktförhållanden (bland deltagarna) ser ut.  

Vi kommer genomföra intervjuer för presentation i medlemsbladet av levande 

släktingar. Detta blir ett stående inslag i medlemsbladet.  

Vi behöver marknadsföra släktmötena så att flera och nya släktingar ansluter. I 

enkäten framkommer att vissa känner samhörighet med släkten, men ändå 

känner sig utanför den krets som deltar på släktmötena.  

Flera medlemmar vill bidra på olika sätt till föreningen, till exempel i 

projektgrupper. Förslag till sådana projekt skulle vi kunna ta fram, är till 

exempel  

- släktträdet blir tillgängligt på hemsidan  

- sammanställa intressanta fakta beträffande släkten.  

Mindre släktmöten för en snävare krets efterfrågas till viss del, men detta är 

inget som styrelsen kan ta på sig utan det får ske via enskilda initiativ. Däremot 
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kan sådana aktiviteter rekommenderas av styrelsen och styrelsen kan vid behov 

hjälpa till med att identifiera ”saknade” individer tex för att en släktgren skall bli 

komplett.  

Information skall förmedlas parallellt både via hemsida och medlemsblad.  

Ändra distribution av medlemsbladet för de som enbart önskar digital utgåva  

Skapa ”förslagslåda” på hemsidan för uppslag till artiklar mm i medlemsbladet.  

Frinummer av medlemsbladet skickas till presumtiva medlemmar, ett 

”rekryteringsnummer” borde vara på sin plats. Styrelsen och 

redaktionskommittén bör i så fall samarbeta om ett upplägg av detta.  

”Släktbibliotek” nämns som förslag till något föreningen skulle skapa. Vad 

skulle ett ”släktbibliotek” kunna vara? Finns detta redan?  

En karta där det markeras var medlemmarna bor rekommenderas för hemsidan  

En biografihemsida där det anges personer i släkten som på något sätt gjort sig 

bemärkta efterfrågas.  

Harplinge efterfrågas som släktmötesort ”då och då”. 

  /STYRELSEN  

 

SLÄKTFÖRENINGENS ARKIV ORDNAS OCH FÖRBEREDS 

FÖR TILLÄGGSDEPOSITION 

Släktföreningen har sedan 1998 deponerat delar av sitt arkiv hos dåvarande 

Landsarkivet i Göteborg, nuvarande Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. 

Målsättningen för vårt arkiv är att det skall vara en ordnad, skyddad och sökbar 

samling av handlingar som härrör både från vår släkt och från verksamheten i 

vår släktförening.  

Riksarkivet skriver så här på sin hemsida om sin verksamhet: ”Att ta emot, 

förvara och göra arkiv tillgängliga är vår kärnverksamhet”. I stället för att 

förvara släktfoton och olika typer av släkt- och släktföreningsdokument ”spridda 

för vinden” kan vi alltså genom Riksarkivets försorg förvara släktens historia på 

ett hållbart och tillgängligt sätt. 

Enligt lag är samhället skyldigt att vårda, bevara och tillgängliggöra material 

från statlig och kommunal verksamhet. Alla svenska medborgare – och i fredstid 

även utländska dito – har rätt att ta del av allt sådant material, om det inte faller 

under särskild sekretesslagstiftning, som bland annat berör enskilds personliga 

och ekonomiska verksamhet samt rikets säkerhet och förhållande till främmande 
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makt. Andra arkiv än de offentliga (statliga och kommunala) benämns enskilda. 

Det kan handla om exempelvis företags-, organisations-, sällskaps-, gårds-, 

släkt- och personarkiv. Dessa lyder inte under någon tvingande lagstiftning, 

annat än vad gäller aktuella ekonomiska och juridiska förhållanden. De behöver 

alltså inte bevaras för framtiden, men däremot strävar Riksarkivet och andra 

arkivinstitutioner efter att bevara också enskilda arkiv för att kunna ge en 

allsidig bild av samhällets olika verksamheter. Vårt släkt(förenings)arkiv tillhör 

denna kategori, enskilda arkiv.  

För några år sedan gavs det ut en mycket omfattande kommenterad bibliografi 

rörande de enskilda arkiven vid Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg: Peter 

Nordby, Ett västsvenskt kulturarv: de enskilda arkiven i Riksarkivet 

Landsarkivet i Göteborg, Göteborg, 2017. Vårt föreningsarkiv nämns i denna 

publikation.  

Under denna mandatperiod har en arbetsgrupp inom föreningens styrelse sökt att 

komplettera och strukturera upp det befintliga materialet enligt, för 

arkivverksamhet, vedertagen praxis så att materialet blir enkelt sökbart, såväl 

analogt som digitalt. Det som vi, så här långt, har deponerat hos Riksarkivet 

Landsarkivet i Göteborg är de foton och dokument som levererats till föreningen 

fram till år 1998. Vissa handlingar är original, andra avfotograferade. Under de 

senaste tjugo åren har endast en mindre mängd material levererats in till 

föreningen. Detta har ännu inte deponerats i Riksarkivet Landsarkivet i 

Göteborg, men under nästa år kommer det att ske en kompletteringsdeposition. 

Det finns en liggare över det material som hittills är inlämnat. Denna liggare 

kommer att digitaliseras och göras tillgänglig för föreningens medlemmar.  

Förutom släkthistoria i form av foton och dokument kommer släktföreningen 

också att deponera sin egen historia i form av protokoll, korrespondens, 

medlemsblad med mera hos Riksarkivet. Förutom släktens intresse av detta 

material kan det även vara av mer allmänt intresse i framtiden för att visa hur en 

förening kunde fungera från 1979 och framåt. Inte minst för att visa övergången 

från en analog till en digital värld.  

I stort sett alla föreningsdokument skannas in för att vara enkelt tillgängliga 

även om de fysiska dokumenten förvaras på Riksarkivet Landsarkivet i 

Göteborg. Eftersom det är släktföreningen som äger släktföreningsarkivet är det 

vi som avgör om det skall finnas några begränsningar för vem som har rätt att ta 

del av materialet.  

/STYRELSEN  
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FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR  

SLÄKTFÖRENINGEN VON SCHÉELE-BERGENHEIM 

Kommentarer kan sändas till Claes von Schéele (kontaktuppgifter se baksidan). 
 

§ 1 FÖRENINGENS SYFTE 

Släktföreningen von Schéele-Bergenheim har till uppgift 

att främja samhörigheten mellan medlemmarna; 

att stärka nutida släktband och kopplingar genom utskick av medlemsblad, 

aktiv närvaro på digitala medier och att ha släktmöten och andra 

sammankomster för föreningens medlemmar; 

att utforska släkternas historia och göra denna känd för medlemmarna; 

att äga och inom släkterna bevara arkivalier, foton och annat, som är ägnat 

att belysa släkternas historia 
 

§ 2 MEDLEMSKAP 

Berättigad till medlemskap i föreningen är 
GRUPP 1 

a)   ättling till fanjunkaren Herman von Schéele (1823–1875) 

b)   ättling till fanjunkaren Theodor Bergenheim (1823–1903) 

c)   partner till person i kategori a) eller b)  
GRUPP 2 

Berättigad till associerat medlemskap i föreningen är den person som ej 

tillhör ovannämnda kategorier, men som likväl intresserar sig för 

föreningens verksamhet och önskar stödja densamma.  

Villkor för medlemskap respektive associerat medlemskap utgör även 

erläggande av årsavgift enligt § 3.  
 

§ 3 MEDLEMSAVGIFT 

Medlemsavgift erläggs kalenderårsvis.  

Avgiftens storlek fastställs av släktmötet, eller om detta så beslutar, av styrelsen.  

Ensamstående betalar full avgift.  

Familj (= hushåll om minst två personer) betalar så kallad familjeavgift.  
 

§ 4 BESLUTANDE ORGAN 

Föreningens beslutande organ är släktmötet och styrelsen.  
 

§ 5 SLÄKTMÖTET 

Släktmöte skall avhållas vart tredje år.  

Mötet sammanträder på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Kallelse till 

mötet skall vara utsänd per mejl eller post senast två månader före det datum, då 

mötet äger rum.  
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Samtliga föreningens medlemmar har rätt att deltaga i förhandlingarna.  

Dock har endast myndig medlem av grupp 1 (se § 2) rösträtt.  

Rösträtt kan utövas genom fullmakt.  

Om släktmötet så beslutar, kan extra släktmöte avhållas, dock tidigast tre 

månader efter ordinarie släktmöte.  
 

§ 6  SLÄKTMÖTETS UPPGIFTER 

Släktmötets uppgifter är  

att utse föreningens styrelse och revisorer; 

att utse ordförande och kassör alternativt hänskjuta denna fråga till 

styrelsen för beslut;  

att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen;  

att fastställa storleken av medlemsavgifterna alternativt hänskjuta denna 

fråga till styrelsen för beslut.  

 
§ 7 STYRELSEN 

Styrelsen skall utses av släktmötet. 

Den skall bestå av minst sju personer (dock ojämnt antal): ordförande, vice 

ordförande, kassör, sekreterare, samt tre ledamöter utan specificerad funktion. 
 

§ 8 STYRELSENS ARBETSSÄTT, UPPGIFTER SAMT FIRMATECKNARE 

Styrelsen träffas regelbundet, minst tre gånger per år.  

För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst fyra ledamöter är 

närvarande.  

Styrelsens arbete leds av ordföranden. Är denna ej närvarande leds arbetet av 

vice ordföranden eller annan ledamot.  

Vid styrelseomröstning har ordföranden eller dennes ersättare utslagsröst.  

Det ankommer särskilt på styrelsen  

att stimulera föreningens medlemmar till initiativ för att uppnå föreningens 

mål enligt § 1;  

att säkerställa att släktmötena anordnas regelbundet med treårsintervaller;  

att förbereda valet av styrelseledamöter och revisorer vid släktmötet genom 

kontakter med tänkbara kandidater;  

att utarbeta verksamhetsberättelse;  

att utse arkivarie;  

att utse  redaktör och redaktionsråd;  

att utse ansvariga för hemsida och andra digitala medier.  

Föreningen tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig.  
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§ 9 FÖRENINGENS REVISORER OCH RÄKENSKAPER  

Två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant, med uppgift att granska 

föreningens ekonomiska förvaltning, skall utses av släktmötet.  

Föreningens räkenskaper skall föras för kalenderår och bör avlämnas till 

revision före mars månads utgång.  

Revision bör vara verkställd före april månads utgång. Fråga om ansvarsfrihet 

prövas för de år för vilka revisionsberättelse föreligger vid släktmöte.  
 

§ 10 REDAKTIONSRÅD, MEDLEMSBLAD OCH DIGITALA MEDIER 

Redaktionsrådet ansvarar för att planera och samla in underlag till, bistå 

redaktören vid skapandet av medlemsbladet samt fungera som en länk mellan 

styrelse och redaktör.  

Redaktionsrådet ser till att ett medlemsblad tas fram minst två gånger per år.  

Ansvariga för hemsida och övriga digitala medier ombesörjer att dessa 

uppdateras regelbundet.  
 

§ 11 MÅLTIDS- OCH LOKALKOSTNADSSUBVENTIONER I SAMBAND MED 

SLÄKTMÖTE  

Måltidskostnader i samband med släktmöte betalas genom inbetalning av 

deltagaravgift, som utgår per person. Dock medges medlem utan egen fast 

inkomst (exempelvis barn och studerande) avgiftsbefrielse (avser 

måltidskostnader).  

Någon åldersgräns tillämpas ej. Kostnaderna betalas i dessa fall av föreningen.  

Lokalkostnader i samband med släktmöte betalas av föreningen.  
 

§ 12 MÅLTIDS- OCH RESEKOSTNADSERSÄTTNING I SAMBAND MED 

STYRELSEMÖTE  

Måltidskostnader i samband med styrelsemöte betalas av föreningen.  

Resekostnader i samband med styrelsemöte betalas av föreningen. Härvid utgår 

milersättning enligt Skatteverkets regler för skattefri milersättning vid körning i 

tjänsten med egen bil.  
 

§ 13 ERSÄTTNING FÖR UTLÄGG  

Medlem som utför släktforskning till föreningens nytta har rätt till ersättning för 

utlägg i samband med forskningen, exempelvis kostnader för kopiering.  

Medlem som låter kopiera handlingar och foton för donation till släktarkivet, har 

rätt till ersättning för utlägg.  

Styrelsen prövar ansökningar och fattar beslut i dessa ärenden.  
 

§ 14 OMRÖSTNINGSSÄTT  

Såväl vid släktmöte som styrelsemöte sker omröstning öppet om ej sluten 

omröstning begäres. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande.  
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§ 15 ÄNDRING AV OCH TILLÄGG TILL STADGAR  

Ändring av och tillägg till dessa stadgar kan endast ske vid släktmöte. Det krävs 

endast enkel majoritet.  

Styrelsen initierar förändringar av stadgarna. Medlem som önskar revidering av 

stadgarna skall tillställa styrelsen dessa senast sex veckor före släktmötet. 

Styrelsens förslag till ändrade stadgar skall kommuniceras till medlemmarna 

senast tre veckor före släktmötet.  
 

§ 16 ÅTGÄRDER VID FÖRENINGENS EVENTUELLA UPPHÖRANDE  

Föreningen kan endast upphöra efter beslut därom vid två (2) på varandra 

följande släktmöten. Då krävs kvalificerad majoritet (två tredjedels pluralitet).  

Vid föreningens eventuella upphörande skall de delar av släktarkivet som ännu 

ej inlevererats till Riksarkivet: Landsarkivet i Göteborg, deponeras där.  

Föreningens eventuella behållning i form av pengar skall gå till “Läkare utan 

gränser”.    

/STYRELSEN  

 

SLÄKTMÖTET 2022 

I förhoppning om att den aktuella pandemin inte kommer att utgöra ett hinder, är 

det styrelsens avsikt att genomföra nästa släktmöte under lördagen och söndagen 

den 3 - 4 september 2022. Platsen blir denna gång Jönköping. Ett mer utförligt 

program kommer att presenteras under våren 2022.  

Att släktmötet kommer att äga rum i den delen av landet är resultatet av de 

förslag som lyftes vid den diskussion som medlemmarna förde vid det senaste 

släktmötet (Stufvenäs, Kalmar län, 31.8 – 1.9 2019). Alla närvarande 

medlemmar hade då som vanligt möjlighet att framföra önskemål om var 

kommande släktmöte skulle förläggas. Själva släktmötet hålls alltså på lördag 

och söndag, men släktföreningens styrelse kommer att vara på plats redan 

fredagen den 2 september för att förbereda mötet. Vi välkomnar då också de 

släktingar som helt enkelt vill ansluta för att det är trevligt att umgås ett extra 

dygn.  

Vi har reserverat rum på hotellet ”Best Western John Bauer” och vi hoppas att 

så många som möjligt vill boka in sig där. Det är där vi kommer att äta våra 

gemensamma måltider. Där har vi också bokat lokaler för föreningens formella 

årsmöte, för umgänge och underhållning. Som vanligt kommer vi att ha en 

fotoutställning. Föreningen har redan en hel del material, men det saknas  
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fortfarande bilder från och på många medlemmar. Vår förhoppning är att vi alla 

bidrar med familjebilder till utställningen. Se informationsrutan! 

Utöver släktmötesförhandlingarna - mötets formella huvudpunkt – ser vi fram 

emot en guidad tur till några av de släktrelaterade platserna i omgivningen. 

Turen leds som vanligt av Adam von Scheele. Vad gäller övriga aktiviteter 

kommer vi att få ta del av underhållning, framförd av talangfulla släktingar.  

Vill du själv bidra till underhållningen hör gärna av dig - i god tid - till någon av 

oss i styrelsen.  

En önskan vi har och som vi räknar med att alla i släktföreningen delar med oss, 

är att föreningen skall blomstra, liksom att våra släktträffar ska fortsätta att vara 

minnesvärda. Var och en av oss har en möjlighet att bidra till detta. Föreningen 

har förstås också en viktig och självklar uppgift att vara en länk till vår 

gemensamma historia. Men, lika självklart ska föreningen vara aktuell och 

kännas angelägen för oss i vår tid. När vi träffas och får tillfälle att samtala och 

dela gemensamma upplevelser, kan det generera engagemang och djupare 

kontakt mellan oss medlemmar. Det skulle vara roligt och bra om vi alla 

tillsammans också kan bidra till att fler vill vara med i föreningen. Särskilt 

angeläget är det att försöka få fler i den unga generationen att vilja engagera sig 

i föreningen. Släktmötet är ett utmärkt forum, där vi kan träffas under gemytliga 

former, lära oss mer om varandra och om vår gemensamma släkthistoria. Det 

kan också inspirera både till att börja ett medlemskap och - för oss som redan är 

medlemmar - till att fortsätta värna värdefulla släktband. 

/ AnnaKarin Zetterberg (Pl.X/Fj.IX) och Hermine von Schéele (Pl.I) 

FOTOUTSTÄLLNING  

Föreningen saknar fotografier från många familjer. Vi vill gärna få möjlighet 

att ta del av fotografier från både äldre och yngre generationer. Ta därför gärna 

med er fotografier eller -album! På plats hjälper styrelsen er med att sätta upp 

fotografierna på skärmar och att texta uppgifterna som hör till. Kom ihåg att ta 

med uppgifter om personerna på korten (namn, födelsedatum  och så vidare 

samt släktrelationer). Vill ni inte lämna kvar fotografierna kan vi fotografera 

av bilderna på plats.  

Det är både bra och roligt om vi alla kan hjälpas åt så att vi får en så komplett 

och uppdaterad utställning som möjligt.  

Utställningsmaterialet förvaras under perioden mellan släktmötena i 

föreningens arkiv i Göteborg. 
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ETT BREV FRÅN VICTOR BERGENHEIM (Fj.VI) TILL SIN 

HUSTRU ANNA 

Introduktion  

Det var många syskon från Plönninge och Fjellaregården i Harplinge som 

utvandrade till Amerika under 1880-talet. Under sin bortavaro skrev Plönninge- 

och Fjellaregårdsbarnen brev hem till Sverige. Ett av breven, skrivet av Victor 

Bergenheim återges nedan, men först får vi en introduktion från Ingmar Nissen, 

Victors barnbarnsbarn.  

Flera av amerikaresenärerna från Plönninge och Fjellaregården kom, efter olika 

långa sejourer i USA, att resa hem igen till Sverige. Fyra av dem blev dock kvar 

i USA.  

Herman von Scheele (Pl. VIII) som kom att bosatta sig i Afgonak i Alaska där 

han gifte sig och fick flera barn. De tre andra hör till familjen Bergenheim och är 

begravda i Kalifornien. Anders Theodor Bergenheim (Fj. V) (äldre bror till 

Victor) som reste till Amerika 1882, skadades svårt i en tågolycka den 30 

november 1888 i Knights Landing utanför Sacramento och dog två dagar senare, 

den 2 december 1888. Exakt var han är begravd är ännu obekant. Anders 

Ragnar Bergenheim (Fj.VI), son till Victor och Anna, dog i scharlakansfeber 

(Scarlet fever) den 14 oktober 1900, knappt 2 månader före sin 5-årsdag. 

Familjen bodde då i Oakland, där Anders är begravd, på Mountain View 

Cemetery.  

Pamela Bergenheim (Fj.VII) hade utvandrat till USA tillsammans med sin syster 

Therése (Fj, II) och Herman von Schéele 1887. 1889 gifte hon sig i USA med 

Einar Lagerwall. År 1900 sålde Pamela och Erik Lagerwall sitt hem i S:t 

Helena och reste hem till Sverige tillsammans med sina två barn. Men Einar 

Lagerwall återvände till Amerika i hopp om att hans hälsa skulle bli bättre där 

än i kalla Sverige.  Han tillbringade sin sista tid hos Victor och Anna i Oakland, 

där Anna och en dr Williams hör till dem som sköter om honom. Einar avled 

den 12 augusti 1903 i tuberkulos efter en längre tids sjukdom. Einar är enligt 

uppgift begravd i Oakland på Mountain View Cemetery.  

Den sista av Plönninge och Fjellaregårdsbarnen som återvände till Sverige från 

Amerika var Victor Bergenheim. Victor hade utvandrat till USA 1884 i 

sällskap med sin bror Gottfrid (Fj. IV) och Richard von Schéele (Pl. II). Victor 

gifte sig i USA med Anna, född Goës, 1889. Hösten 1904 reste Anna 

tillsammans med deras barn Eric, Astrid och Vilma, och i sällskap med Einar 

och Pamelas son, Yngve Lagerwall (Fj.VII), tillbaka till Sverige. Ett av skälen 

för hemresan var att Eric skulle få möjlighet att studera på Chalmers i Göteborg. 
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Victor stannande dock i Kalifornien för att sälja farmen ”Bäckaskog” (eller 

Beckaskog, som Victor stavade det). Gården ligger upp i bergen strax söder om 

Calistoga, på gränsen mellan Sonoma och Napa County. Det visade sig dock 

vara svårt att sälja farmen. Åren gick och på hösten 1907 återvände Victor till 

Sverige utan att ha fått farmen såld.  

Plönninge- och Fjellaregårdsbarnen tycks, som redan sagts, ha varit flitiga 

brevskrivare. Några brev eller delar av brev från Victors tid i USA mellan 1904 

och 1907 finns bevarade. Ett av dem, skrivet våren 1906 till hans hustru Anna, 

återger vi här: 

Renskrift av brev från Victor Bergenheim till hans hustru Anna. Brevet är 

skrivet i Kern, Kalifornien den 8 Mars 1906.  

"Kära min lilla gumma. Det är nu rätt länge sedan jag sist skrev till dig. Jag 

sände dig förliden söndag ett löfte om bref i veckan, där nu fredag ock således 

hög tid att infria detsamma. Jag så svårt att komma mig för att skrifva ty jag har 

ju nästan intet att säga som kan intressera dig men denna gången har jag något 

så utomordentligt ovanligt att jag derför skrifver på svenska på det att alla 

intresserade i oss må kunna läsa det. Innan jag börjar vill jag tacka dig på det 

innerligaste för brefvet från dig och Astrid häromdagen, tack mina kära.  

Du Anna känner väl till min karaktär antagligen bättre än jag sjelf, du vet allt om 

än jag är lättledd jag dock kan vara enveten som synden och allt annat än 

vidskeplig, förrän nu när du hör hvad som följer. I huset där jag och min vän 

Smith, som jag rätt utförligt talat om i förra bref, äter, slog i förra veckan en 

spåqvinna sig ner och satte upp ett tält på verandan utanför rummet som hon 

bebodde. För ro skull gingo Smith och jag in till henne för att få våra händer 

lästa båda samtidigt, hvilket också blef gjort. Något av vikt angående mitt 

förflutna hade hon just ej dock förvånade hon mig med en del annat hon sade. På 

Smith gav hon en god karaktärsbeskrivning och sade mycket som både han och 

jag visste var sant. Hvad som mest roade mig var angående mitt giftermål, dock 

bör jag nämna att hon sade innan vi började att emedan vi varo två samtidigt hon 

kanske blandade upp oss något. Hon sade att jag hade i mitt lif väl mycket 

äktenskapliga svårigheter, tre hustrur, nej den ena är ej någon hustru sade hon, 

en skilsmässa, några barn sa hon ej något om, jo en gosse men om den var min 

var hon ej säker. Smith sade hon däremot hade två hustrur, vilket stämmer och 

tre barn, men han har inga egna endaste en adopterad son. Vi skrattade och 

skämtade över detta, i synnerhet jag ty detta tyckte jag var fin (för redicult? - går 

ej att utläsa säkert). Och som vi träffade henne vid målen beslöto vi att gå in 

igen, en i sänder, för att få se vad hon vidare hade att bjuda på. Hon är en rätt 

angenäm dam på kanske förtio år. Kanske bäst att här omnämna att Smith, som 
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jag visst omtalat förut, är en högt bildad man, skarp affärsman och skicklig 

mekanisk ingenjör vid min ålder, ej alls var så där otroende som jag, han trodde, 

jag visste av egen erfarenhet att sådan insikt i det fördolda var ingen (verkligen 

fanns? - går ej att utläsa säkert) ty en hans halvsyster var begåvad på så sätt. Jag 

gick in för att som sades se vad hon kunde göra. Hon visste med vem hon hade 

att göra och sade rent ut att hon ej just visste hur hon skulle behandla mig utan 

att jag var så skeptisk men gav mig en tabell och bad mig skriva ner mitt namn 

och ålder sedan namnet och åldern på en kär afsomnad så namn och ålder på en 

kär lefvande. Så vidare tre frågor att besvaras. Jag skrev mitt namn, min faders 

och min äldste sons, frågorna vill jag nämna senare. Hon såg ej på när jag skrev. 

Jag ref så av bladet och vände det skrivna ner och brände det och nästa blad med 

egen hand. Askan rörde hon om med en blyerts och lade i två kuvert av vilka jag 

tog ett och hon behöll det andra tills nästa middag. Hon sade mig mitt namn och 

ålder. Fars namn och ålder likaså Eriks och en hel del mera som ingen kunde 

hafva sagt henne, jag skall tala om allt så mycket som jag kan senare. Jag blev 

ytterst upprörd av vad jag hörde men vill ände ej giva med mig ty jag trodde mig 

ej hava varit oaktsam som att undersöka tabellen jag skrev uti, där kunde ju ha 

varit ett blåpapper uti den, eller kanske speglar i rummet som visade vad jag 

skrev, hon hjälpte mig för övrigt att riva av papperet och kunde möjligen med 

någon taskspelares knep trollatt bort det skrivna bladet ty jag tittade ej efter när 

det brann om det skrivna var där. Jag sade henne detta, bad förstås om något för 

mitt misstroende och bad att få experimentet förnyat hvilket jag så fick idag. I 

middags gick jag så och skrev som förut men skrev Anders Teodor Bergenheim 

och Anna Maria B vidare skref jag "Vad orsakade min broders död?" Hvilken av 

mina flickor menades i förra svaret och ge mig ett råd angående min inteckning. 

Denna gången undersökte jag tabellen och rummet noga. Hon såg ej ens på mig 

när jag skref och jag skyddade det skrivna med handen. Rev själv av papperet 

och såg det skrivna brinna Jag är fullkomligt övertygad om att hon ej med 

kroppsliga ögon läst vad jag skrev. Detta för att visa att jag tagit goda 

försiktighetsmått innan jag nu sätter tro till det övernaturliga. Jag som i så 

många år ej alls har satt tro till ett andeväsende eller odödlig själ. Jag vill nu 

giva mina frågor och hennes svar i sin helhet så noga som jag ihågkomma det, 

en del har jag glömt. Första gången, mitt namn och ålder, min faders namn och 

ålder och nu om han levat. Vår gosses namn och ålder. Hur gammal var mitt 

barn vid sin död? Kommer någon av mina uppfinningar att göra mig berycktad? 

Kommer jag i den närmaste framtiden att träffa min familj i Sverige? Ungefär så 

här lödo hennes ord när jag nästa middag erhöll hennes svar vilka hon nedskrivit 

på en tavla. 
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"Victor Hugo, that is you, Bergenheim! Do you know anybody by the name of 

Frank? (Best att jag skriver svenska) Do you know anybody by the name 

Theodor? Teodor Bergenheim, 83 years, er fader. En gosse 14 eller 15 år 

gammal, nära samma namn, er son. Er fader talar, "håll gossen i skolan och han 

skall växa upp er till glädje och comfort för er ålderdom. Ett barn, afsomnat, en 

gosse säger "Fader jag är ej död utan är född på nytt bli eller förbli god att vi må 

mötas i andarnas värld". Från de lefvande, "en man, er broder omgiven av 

många unga människor, några hans barn säger "slösa ej bort tid och energi där 

var det är för mycket opposition, allt blir väl: du rest kanske från din hustru "Do 

not worry, save your money and be carefull with your knees, all will be well" A 

warning "I see a girl growing into womanhood, very attractive, prominent in 

social and well liked. Many and grave temptations. Guard her well and carefully 

and she also will be a comfort to you. "A sister, far off "Be god to my boy" 

Vidare sade hon att du skulle bliva mycket bättre till hälsan, att jag skulle få ett 

brev med goda nyheter som skulle glädja mig mycket och att jag skulle träffa er 

alla i Sverige. Nu i afton när jag kom till henne för svar på mina frågor nummer 

två sade hon att hon ej hade mycket för mig ty hon hade blivit störd. Hon sade så 

här: "I have a name, Anders or Andrew, I can not get that name Bergenheim, 42 

years, your brother" She placed her hand on her chest and coughed "lung 

trouble, not him, your brother, brother in law, I do not get this clear, two sick, 

one consumtion, your brother in law, sucoms, the other one, your wife, survives" 

Anna Maria your wife, sick when she left you, sick yet but will be much better 

when you meet" "A mortage, sell for what you can get over and above the 

mortage or you will lose all" You want to know which of your daughters was 

named in the former message. She is now 13 or 14 years old. Vidare något om 

lyckliga dagar hos er mina kära. 

Är detta inte för förunderligt. När jag nu vet att hon ej på naturlig väg kunnat 

fått kunskap om vad jag skrivit. Oförklarligt för mig. Hon ber mig alltid fråga 

om råd för framtiden men det är det förflutna jag vill ha svar på (går ej att 

utläsa). jag skall gå till henne en gång till med frågor om råd för framtiden. Hon 

har nu flytt in till Bakersfield. Annars no news. I did make a fool of myself at 

the masquerade properly. Got acquainted with a charming Bavarian girl, danced 

three dances with her and conversed entirely in German. Had a lovely time and 

caught a horrible cold on my lungs which promess to stick to me at least as long 

as the sweet memories of the Masquerade and das hübsche Mädchen von 

Bayern. Now kiss my little darlings from me and get well soon for I do not come 

until you are better.  

Your loving husband, Victor  /INSÄNT AV INGMAR NISSEN (FJ.VI) 
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CARL WILHELM SCHEELES PORTRÄTT 

 
”En ung man ger sig ut i en främmande värld och övervinner oväntat olika 

hinder, och vinner så småningom en avgörande seger. Hans äventyr förbättrar 

människors liv.” Ungefär så kan den amerikanska professorn Joseph Campbells 

sätt att se på myten om Hjälten sammanfattas.1 Han hävdar dels att hjältemyten 

ständigt återberättas, dels att envar kan vara hjälten.  

 

På samma sätt antyds att Carl Wilhelm Scheeles (1742 – 1786) liv var en hjältes, 

när man berättar att han från sin blygsamma bakgrund trotsade samtidens sociala 

motstånd och nådde berömmelse av väsentlig betydelse för den kemiska 

vetenskapen.2 En beskrivning av Scheele som skrevs vid 200-års minnet av hans 

död lyder: ”Scheele var en av sin tids stora vetenskapsmän, men vi vet ganska 

litet om hans person. Han lämnade inte ut sina innersta tankar, vi vet egentligen 

inte ens hur han såg ut.”3 Trots att det sannolikt saknas ett autentiskt porträtt av 

honom, finns det många försök att återge hans utseende. Och om ingen 

avbildning faktiskt föreställer honom, kanske varje framställning ändå fångar det 

väsentliga: att Carl Wilhelm helt enkelt var som en av oss. Många texter har 

redan skrivits om Scheeles utseende, vanligen till minnesåren, och den senaste, 

såvitt jag känner till, är skriven av docent Hjalmar Fors.4  

 

Vilka är de olika porträtten av Scheele? 2021 ställdes frågan om Medlemsbladet 

kunde redovisa alla de bilder som ska föreställa Carl Wilhelm Scheele. En sådan 

sammanställning har redan utförts – mer om det strax - men på grund av sin 

omfattning kan den artikeln – eller dess mångfald bilder - tyvärr inte återges här. 

Då de flesta av ”porträtten” i grunden bara är efterbildningar av ett fåtal 

ursprungliga och ikoniska, tänker jag enbart behandla de senare. När jag kallar 

dem ”ikoniska” menar jag att de är välkända, eftersom de ofta har återgetts och 

att de har fått en viss historisk tyngd och därigenom kommit att bli 

 
1 Joseph Campbell, (1904 – 1987): The Hero with a Thousand Faces (1949). 
2 Carl Wilhelm Scheele kom från en pommersk adelssläkt. Två av hans fars kusiner, Adam 

och Christian Benjamin, naturaliserades som svenska adelsmän 1768 med namnet von 

Schéele.  
3 Frängsmyr, Tore, Carl Wilhelm Scheele: *1742 - †21/5 1786: minnesteckning vid Kungl. 

Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 2 april 1986, Vetenskapsakademien., 

Stockholm, 1987. En populär version av texten har titeln ”Den anspråkslöse kemisten” och 

återfinns i: Frängsmyr, Tore, Gubben som gräver: människor och miljöer i vetenskapens 

värld, Författarförlaget, Fischer & Rye, Stockholm, 1989, sid.116–130.  
4 Hjalmar Fors: ”Hjälten utan ansikte” tryckt i: Bergwik, Staffan (red.), Svensk snillrikhet? - 

Nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800–2000, Nordic 

Academic Press, Lund, 2014, sid. 167–186.  
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betydelsebärande i sig själva. Trots att vi vet att dessa porträtt faktiskt inte 

avbildar Scheele, vet vi samtidigt att de avser att föreställa honom. 
 

1. Vetenskapsakademiens minnespenning (1788) 
 

En detaljerad och omfattande genomgång av samtliga Scheeleavbildningar har 

gjorts av apotekaren Lauritz Gentz (1879 – 1962). Hans genomgång 

publicerades 1958 som en utredning utförd på Apotekarsocietetens uppdrag med 

rubriken ”Hur såg C.W. Scheele ut?”5 Gentz hade redan tidigare skrivit en text 

om Vetenskapsakademins minnespenning över Scheele.6 I dessa båda texter 

driver Gentz uppfattningen att Johan Gabriel Wikmans porträtt av Scheele är 

den avbildning som mest liknar Scheele. Påståendet skedde i polemik med en, 

sedan sekelskiftet allmän föreställning, att bilden av Scheele var opålitlig. Jag 

återkommer strax till Gentz uppfattning, men följande är dess bakgrund.  
 

Vetenskapsakademien hade 1788 beslutat att ge ut en minnespenning över 

Scheele, som hade gått bort två år tidigare. Att Akademin ville ge ut en sådan 

har sin bakgrund i den berömmelse som Scheele hade uppnått: Scheele hade 

publicerat många uppsatser 

i Vetenskapsakademiens 

handlingar och han hade 

kommunicerat med kända 

vetenskapsmän i Europa. 

Han hade varit ledamot i 

Gesellschaft 

Naturforschender Freunde i 

Berlin, i Turins 

vetenskapsakademi och 

Société royale de médecine 

i Paris, liksom i Società 

Italiana i Verona och 

Vetenskapssocieteten i 

Erfurt. Han hade även 

erbjudits, men avböjt, en 

plats i Preussens kungliga 

 
5 Gentz, Lauritz: ”Hur såg C.W. Scheele ut? En undersökning utförd med stöd av 

Apotekarsocieteten” i: Svensk farmaceutisk tidskrift. Del 1 i Häfte 17, 1958, s. 373–394 och 

Del 2 i Häfte 18, 1958, s. 405–421, Svensk farmaceutisk tidskrift, Stockholm, 1958.  
6 Gentz, Lauritz: ”Vetenskapsakademiens minnespenning över Carl Wilhelm Scheele” i: 

Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Årsbok för 1949, Stockholm, 1950, sid. 345–366.  

Vetenskapsakademins minnespenning utförd av Johan 

Gabriel Wikman.  
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akademi i Berlin. Av Vetenskapsakademins handlingar kring beslutet om 

minnespenningen framgår det, att det saknades säkra belägg för att någon 

avbildning av Scheele skulle ha tillkommit under hans livstid. Om samma 

uppfattning vittnar även Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademins protokoll 

i vilka de redovisade den utredning de hade gjort inför utgivningen av 

minnesmedaljongen. Vitterhetsakademin föreslog därför Vetenskapsakademien 

att, eftersom det saknades en bild av Scheele, så skulle jetongen i stället bära 

Akademiens symbol - en strålande stjärna - tillsammans med en text om 

Scheeles gärning.  
 

Vitterhetsakademin skrev även en alternativ text som kunde användas, ifall en 

bröstbild skulle uppdagas. Bara några timmar senare på samma dag beslöt 

Vetenskapsakademien trots detta att dess medalj skulle återge en bröstbild 

Scheele. Minnespenningen utfördes i koppar och graverades av Johan Gabriel 

Wikman (1753–1821) – möjligen efter en nu okänd förlaga. Den präglades 1790 

och nypräglades även 1985.7 

Bilden på Vetenskapsakademiens medalj är det porträtt som kommit att stå 

förlaga för flest senare avbildningar på medaljer, reliefer och byster och är 

avritad i olika slags tryck. En tecknad kopia återges till exempel i inledningen 

till den tryckta versionen av Franz Michael Franzéns tal 1796 vid Svenska 

Akademien, ”Minne af Chemisten Carl Wilhelm Scheele”. Svenska Akademien 

gav också 1827 ut en minnespenning i silver med en liknande bröstbild, 

graverad av Gustaf Adolf Enegren (1784 – 1854). De allra flesta av de bilder 

som Gentz återger i sin rikligt illustrerade utredning bygger ytterst på Wikmans 

relief.  
 

I sina texter argumenterar Gentz för att Wikmans bild sannolikt också är lik 

Scheele. ”Då det gäller att återgiva Scheeles utseende, är 

Vetenskapsakademiens bild den enda som utan reservation kan användas.”8 

Som skäl har han i sin utredning angett att olika personer i Akademien, eller i 

dess umgängeskrets, borde ha haft en god minnesbild av Scheeles utseende och 

att någon av dem kan ha försett Akademien med en bild - och/eller gått i god för 

att den förlaga som Wikman använde för sin relief - var välliknande.  
 

 
7 ”präglades 1790” – Lindroth, Sten, Kungl. Svenska vetenskapsakademiens historia 1739–

1818, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm, 1967, sid 551. ”nypräglades” - Frängsmyr, 

Tore, Carl Wilhelm Scheele. Minnesteckning vid Kungliga Vetenskapsakademiens 

högtidssammankomst den 2 april 1986. Serien Levnadsteckningar över Kungliga 

Vetenskapsakademiens ledamöter, nr 188., Sid. 20.  
8 Gentz, Lauritz, a.a. 1958, sid. 421.  
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Närvarande vid Vetenskapsakademiens beslut om att förse medaljongen med en 

bröstbild av Scheele fanns minst tre personer som hade träffat Scheele vid hans 

två enda besök i Vetenskapsakademien, tio år tidigare, den 20 oktober och den 

12 november, 1777.  
 

Såvitt Gentz kunnat finna (och han 

redovisar flera protokollsutdrag), fanns 

det inga invändningar mot den bild 

som föreslogs till minnespenningen. 

Gentz tog denna avsaknad av 

invändningar till stöd för att, hur och 

när än Vetenskapsakademiens bild 

tillkommit, så var den välliknande, 

eftersom flera ledamöter, vilka hade 

träffat Scheele, inte hade rest några 

invändningar.  
 

Och frånvaron av bevis för en 

invändning mot bilden, är inte 

detsamma som ett bevis för att bilden 

liknar Scheele. Det är ju också möjligt 

att ledamöterna inte tillfrågades om de 

ansåg bilden välliknande, eller att deras eventuella invändningar var svaga eller 

förbigicks, eller att de inte var särskilt engagerade i porträttfrågan. Varken 

kollegial avundsjuka eller respekt för rangordning kan uteslutas som motiv för 

tystnaden. Som Hjalmar Fors förtydligat i sin avhandling, var Scheele som 

apotekare mer betraktad som en hantverkare än som en vetenskapsman, vilka 

vanligen kom från hög social klass. Hantverkarklassen – dit apotekare räknades 

– ansågs vara Upplysningens fiender.9  
 

Sammanfattningsvis om det Wikmanska porträttets likhet med Scheele så talar 

två förhållanden för saken: Bilden utfördes nära i tiden efter Scheeles bortgång, 

medan flera personer fortfarande bör ha haft minnen av honom och det saknas 

dokumenterade ifrågasättanden av bildens porträttlikhet. Mot saken talar fyra 

sakskäl: bristen på positiva bevis, att akademiledamöterna träffat Scheele senast 

ett decennium tidigare och att en porträttförlaga saknas, liksom även ett 

vittnesmål om att en sådan förlaga någonsin existerat.  
 

 
9 Fors, Hjalmar, Mutual Favours: the social and scientific practice of eighteenth-century 

Swedish chemistry, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala, 2003, sid. 204.  

Ett vid sekelskiftet 18/1900 vanligt 

förekommande litografiskt porträtt av 

Scheele, utfört av xylografen Ida Fahlander 

(1842—1927). Fahlanders porträtt fanns 

enligt Gentz på många apotek och är 

tecknat utifrån Wikmans medaljong.  
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År 1967 skrev professorn Sten Lindroth sitt verk ”Kungl. Svenska Vetenskaps-

akademiens historia”. Däri redovisade han sin upptäckt av en notis i ett av 

Vetenskapsakademins protokoll från 2 februari 1791. Den anteckningen visar att 

Vetenskapsakademin faktiskt inte var nöjd med minnespenningens 

porträttlikhet. ”… medaljbilden gjordes ur minnet, dels att man i Akademien var 

missnöjd med porträttlikheten” ”…bilden tycktes nämligen, ´ej nog nära … 

likna sitt original, hvilket dock ej ändras kan, såvida ingen tilgång är til portrait 

av den framledne´”.10 Det innebär att det finns ett påstående, uttryckt inom 

Vetenskapsakademien, bara tre år efter minnespenningens tillkomst, som visar 

att minnespenningens dels saknade en förlaga, dels att även att några personer 

(oprecist vilka) med ett (påstått) minne av Scheeles utseende hade invänt mot 

medaljongens porträttlikhet. Detta faktum har apotekaren Stig Ekström, som 

bland annat byggt Apoteksmuseet Scheeles minne i Köping, lyft fram i sina 

skildringar av CW Scheele.11 Stig Ekström skrev därför sin självklara slutsats: 

”Fortfarande vet vi alltså inte med säkerhet hur Carl Wilhelm Scheele, en av 

alla tiders störste kemister, såg ut.”  
 

2. Angelika Brüggemanns elfenbensmedaljong12  
 

Vi återvänder nu till tiden före Sten Lindroths upptäckt. Under ett besök i Wien 

1929 hade Apotekarsocietetens ordförande, Stellan Gullström (1871–1951), fått 

ta del av en artikel ur Pharmazeutische Post, som var facktidning för 

Allgemeine Österreichische Apothekerverein. I artikeln återgavs en Scheelebild 

som påstods vara ritad efter ett porträtt, som hade tillhört konsertsångerskan 

Angelika Brüggemann (1813–?), som i sin tur var dotterdotter till Carl Wilhelms 

Scheele broder Friedrich Christoph (1741–1820). Eftersom den rådande 

uppfattningen var att man ditintills inte hade ett autentiskt porträtt av Scheele, 

fick apotekaren i Trelleborg, John Quist (1894–1950), som var engagerad i 

Farmacevtförbundets verksamhet, i 1930 i uppdrag att resa till Tyskland för att 

eftersöka detta porträtt.13 I januari 1943 publicerade han i tidskriften 

 
10 Lindroth, Sten, Kungl. Svenska vetenskapsakademiens historia 1739–1818, Kungl. 

Vetenskapsakademien, Stockholm, 1967, sid 550 - 551.  
11 Stig Ekström: ”Carl Wilhelm Scheele – Ett 200 års minne”. Ingår i: Nordisk 

Medicinhistorisk Årsbok 1987, sid. 83–97. Texten har varierade former även publicerats dels 

med samma titel i Tidskriften Apotekstjänstemannen 1986 nr 3, 4 5, dels med titeln ”Carl 

Wilhelm Scheele – Liv och Forskargärning” i ”Ärat ditt namn” - Köpingsboken år 2006, sid. 

40–56. Alla tre textversioner saknar referenser.  
12 Stellan Gullström stavar genomgående Angelikas efternamn med ”nn”, medan John Quist 

lika konsekvent bara använder ett ”n”.  
13 Gullström, Stellan, Carl Wilhelm Scheele. Einige Historische Einzelheitgen aus seinem 

Leben och seiner Wirksamkeit und etwas über das Suchen nach Seinem Porträt. Stockholm, 

1934, s 17. Apotekare John Quist (1894–1950) var under åren 1935–45 ombudsman, 
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Farmacevtisk Revy sitt föredrag ”På jakt efter en Scheele-medaljong”, vari han 

återgav sina många resor kors och tvärs i Tyskland för att finna det 

miniatyrporträtt som Angelika Brüggemann ska ha uppvisat med påståendet att 

det föreställde hennes berömda släkting i yngre dagar. (Detta är en andra- eller 

tredjehandsuppgift). Slutligen träffade han på Angelikas brorsdotters änkling, 

Göhring, som hade ärvt den lilla målningen.14 Denne lämnade samma försäkring 

skriftligt till John Quist, när de träffades.15  
 

Ordförande Gullström köpte därför in porträttet och skänkte det till 

Apotekarsocieteten.16  

Postverket gav i december 1942, på 200-

årsdagen av Scheele födelsedag, ut ca 64 

miljoner frimärken graverade med ett vad som 

uppgetts för dem – av Apotekarsocietetens 

ordförande - 

vara ett 

autentiskt 

Scheele 

porträtt.17 

Förutom att 

många olika 

kopior har 

utförts efter 

detta miniatyrporträtt har det även utförts 

efterbildningar i kopparplåt och minst en byst i 

bronserad gips. En sådan såldes nyligen av 

Dalarnas auktionsbyrå.18  

 

Men, bilden som ska ha tillhört Angelika 

Brüggemann föreställer en ca 25 år gammal 

 

förbundssekreterare och kassaförvaltare i Sveriges Farmacevtförbund samt redaktör för 

förbundets organ Farmacevtisk Revy. Uppgifterna om Quist är hämtade från: Svenska män 

och kvinnor: biografisk uppslagsbok, del 6, sid. 191.  
14 Quist anger aldrig köpman Göhrings förnamn och Gullström omnämner honom bara som 

”porträttets tidigare ägare”.  
15 Quist, John, ”På jakt efter en Scheelemedaljong”, i: Farmacevtisk Revy, 16 januari 1943, 

sid. 29–35.  
16 Gullström, Stellan Julius i Svenska män och kvinnor: biografisk uppslagsbok, del 3, sid. 

140.  
17 Upplageuppgifter från Postmuseum, via Digitalt Museum.  
18 https://www.dalarnasauktionsbyra.se/sv_SE/products/20180410_1438_250668. Hämtad 21 

oktober 2021. 

 

En kopia av Angelika Brüggemanns 

miniatyrporträtt, från Gullströms bok.  

 

En byst av okänd konstnär, utförd i 

bronserad gips, föreställande Carl 

Wilhelm Scheele, som bygger på 

Brüggemanns bild. (Höjd inklusive 

träsockel 37cm.) 
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man och om den föreställer Scheele, bör den ha målats omkring 1765–1770. 

Konsthistoriker menar dock att klädsnittet, som personen på bilden bär, inte kom 

i bruk förrän 1810–1812.19 Därmed är det uteslutet att Brüggemanns porträtt 

föreställer Scheele!  

Gentz konstaterade, liksom även Gullström och Ekström, att Scheele under åren 

i Malmö 1765–1768 vid ett tillfälle hade besökt sitt barndoms Stralsund, …”och 

att från denna resa kan släkten i denna stad hava haft ett minne av huru den då 

omkring 25 årige sonen och brodern såg ut. Det kan tänkas att någon gång en 

bild kan framkomma av den unge Scheele, varvid detta faktum kan var av värde 

att ihågkomma.”20 Detta skrev Gentz 1950, när affären med Angelika 

Brüggemanns porträtt var överstånden. Kan Gentz ha tänkt att det porträtt som 

Gullström köpte inte var samma porträtt som Angelika Brüggemann hade för 

vana att visa upp? Egentligen vet vi inte hur Göhring kommit i besittning av det 

porträtt han sålde, eller om vår släkting Angelika Brüggemann verkligen har 

påstått att hon ägt ett porträtt av Scheele. Ingen undersökning har gjorts för att 

utröna om Göhring var sanningsenlig.  

Adolf E. Nordenskiöld (1832–1901), som ledde Vegaexpeditionen och 

upptäckte Nordostpassagen, hade varit aktiv för tillkomsten av Börjesons 

skulptur, skrivit en Scheelebiografi och gett ut Scheeles brev. Han var den förste 

som kunde konstatera att Scheele både framställt och undersökt ”eldsluften”, 

dvs, syret, redan 1771/1772.21 Om Göhring är sanningsenlig hade Nordenskiöld 

redan 1901 uppsökt honom i Berlin och försökt köpa Brüggemanns porträttbild 

av honom, men funnit priset alltför högt.22  

 

3. John Börjesons staty, Humlegården, Stockholm 1892 
 

Den 9 december 1892, 150 år efter hans födelse, avtäcktes Sveriges första staty 

över Carl Wilhelm Scheele. Den är placerad på Floras Kulle i det nordöstra 

 
19 Farmacihistoriska Sällskapets Tidskrift Unicornis, nr 1 2009. Detta är inte en källa för 

påståendet om klädmodet utan ett exempel på uppgiftens spridning. Ingen av dem som 

berättar att en, eller flera, konsthistoriker klarlagt skillnaden mellan herrmodet på 1760-talet 

och 1810-talet redovisar en källa för sin uppgift, dvs vilken eller vilka konsthistoriker som 

gjort påpekandet eller var det har publicerats. Sakförhållandet är lätt att bekräfta och inte 

ifrågasatt, men en källhänvisning hade varit på sin plats. En eller flera konst- och 

textilhistoriker har osynliggjorts när deras insats inte har redovisats.  
20 Gullström, 1934, sid 21. Ekström, 1987, sid 85. Gentz, 1950, sid. 346. 
21 Nordenskiölds arbeten (som jag inte läst) om CW Scheele är: Nordenskiöld, Adolf Erik, 

Carl Wilhelm Scheele, Stockholm, 1863, samt Scheele, Carl Wilhelm, 1742–1786. - 

Nachgelassene Briefe und Aufzeichnungen / herausgegeben von A. E. Nordenskiöld. 

Stockholm, 1892.  
22 Gullström, 1934, sid 20.  
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hörnet av Humlegården i Stockholm, intill Sturegatans och Karlavägens 

korsning.  

Statyn väger cirka 900 kilo och gjöts i brons på Otto Meyers Konst- Metall- & 

Zinkgjuteri, utifrån en gipsförlaga som hade ritats och utförts av John Börjeson, 

som då var professor vid Kungliga Akademien för de fria konsterna. Statyns 

ansikte anses vara utfört efter Wikmans medaljong, medan Börjeson i övrigt kan 

ha använt sin son som modell. Gentz skriver så här om verket: ”Även mot 

Börjesons staty har det anmärkts, att den icke föreställer Scheele. Enligt uppgift 

från den i februari 1958 bortgångna innehavaren av apoteket C.V. Scheele i 

Stockholm, Ebba Hugoson, har en äldre anförvant till henne, som var 

närvarande vid statyavtäckningen, sagt henne, att Börjesons son, Caspar, 

sedermera kyrkoherde i Saltsjöbaden, utgjorde faderns modell.” (…) ”på 

Scheelestatyn har inarbetat drag från minnespenningen, varvid särskilt 

nackpartiet är en trogen kopia bilden på penningen. Kroppen däremot är en 

kopia av sonens, ty Scheele var en 

undersätsig och ogymnastiserad 

man.”  

Även om nästa alla vilka därefter 

har skrivit om statyn, upprepar 

Gentz påstående om att Börjeson 

haft sonen som modell, måste man 

å ena sidan inse att någon sannolikt 

har suttit modell, medan å andra 

sidan uppgiften om att det var 

sonen Caspar är en andrahands-

uppgift som därtill sägs härröra 

från en vid publiceringen avliden 

person. Caspar Börjeson hade i sin 

tur gått bort redan 1945. Ingen av 

dem kunde alltså bekräfta eller 

motsäga Gentz uppgift.  

Börjesons staty har avbildats 

många gånger – oftast med 

Scheeles profil vänd åt vänster – 

och använts som förlaga för flera 

minnespenningar, som till exempel 

på Farmaceutiska föreningens medalj som präglades samma år som statyn 

ställdes på plats. Fotografier av statyn har även återgetts i många tryckta artiklar. 

Apotekarsocieteten äger också en fullskalemodell i gips av Börjesons staty, 

målad i kopparfärg. Den är placerad i deras hus på Wallingatan i Stockholm.  

Börjessons Scheelestaty i Humlegården, 

Stockholm.  
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4. Scheelestatyn av Carl Milles i Köping 1912  

 

De styrande i Köping önskade sig sannolikt ensamrätt till den ära som omgav 

Sveriges internationellt mest kände vetenskapsman. Köping hade redan på 1860-

talet initierat ett projekt för att låta uppföra en staty över Köpings mest kände 

medborgare, men de hade inte 

framgång med finansieringen. På 

1880 talet hade de ännu inte nått sitt 

mål och Apotekarsocieteten gav 

dem då ett bidrag, på villkor att 

statyn skulle placeras i Stockholm. 

Det blottade en motsättning som 

löstes först när Apotekarsocieteten 

beslöt att dela upp beloppet mellan 

två statyer avsedda för respektive 

orter. De styrande i Köping lät sig 

inte representeras vid invigningen 

av Börjesons staty i Humlegården, 

men skickade ändå ett gratulations-

telegram.  

 

När Köping hade fått ihop ett 

tillräckligt stort kapital vände man 

sig till Carl Milles 1875–1955).  

Carl hade fötts med efternamnet 

Andersson 1875 och fick i dopet 

mellannamnet Emil efter sin far, 

vars smeknamn var ”Mille”. Carl 

antog faderns smeknamn som sitt 

efternamn medan han studerade i 

Paris.  

 

Köpings ledning visade sig vara mycket framsynta när de gav uppdraget till 

Milles, vars egentliga genombrott kom med de arbeten han ställde ut på Baltiska 

utställningen 1914. Antagligen är han idag den mest kände av alla svenska 

skulptörer.  

Tidskriften Hvar 8 dag - Illustreradt magasin rapporterade från invigningen i 

Köping  och skrev:”Täflan mellan Köping och Stockholm som plats för en 

Scheelestaty resulterade som bekant i den i hufvudstaden sedan några år 

befintliga minnesstoden öfver den store kemisten, Köpingsapotekaren.  

Carl Milles Scheelestaty utförd i gjutjärn, 2,6 m 

hög på en 2 m hög sockel, i Scheeleparken i 

Köping, mellan Stora Torget och Kyrkan.  
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Men Köping har ej gifvit sig, den har, med några af sina främste män i spetsen, 

själf skaffat sig en Scheelestaty, och det ett ypperligt konstverk i och för sig. 

Carl Milles har modellerat Scheele sysselsatt med sin berömda upptäckt af 

syret.”23 Milles hade fått besked överallt om att det inte fanns ett porträtt av 

Scheele och har inte sökt efterlikna honom. 

”År 1912 restes i Köping en konstnärligt mycket högt uppskattad minnesstod 

över stadens apotekare, kemisten Carl Wilhelm Scheele, vilken bildstod i 

förminskat format införlivades av Prins Eugen med hans samlingar på 

Valdemarsudde.” Så lyder inledningen på den text som Lauritz Gentz 1950 

skrev om Vetenskapsakademins minnespenning över Scheele. Han fortsätter 

med att redovisa att Milles sagt honom att han hört från flera personer att det 

saknades en pålitlig bild av Scheele och i stället använde Milles sin fantasi.24  

 

Som framgår av nyssnämnda citat har det även funnits en kopia av Köpings 

Scheelestaty på Prins Eugens Waldemarsudde. Den 6e februari 2006 kunde 

emellertid Stockholmstidningarna meddela att denna Carl Milles skiss, kallad 

”Kemisten” - hade försvunnit från sin sockel! På Millesgårdens hemsida 

meddelas fortfarande nu i november 2021, att ”Skulpturen stals vintern 2006 och 

är sedan dess försvunnen.” Det lär finnas ytterligare sådana avgjutningar, varav 

en i förvar på Nationalmuseum.  

 

Bland hjältar var Scheele tveklöst en av de mest lågmälda. Professor Campbell 

poängterade i sin bok att hjältemyten visar att inget i naturen förstörs, samtidigt 

som allt i naturen förändras och får ny form. Scheeles kemiska forskningsarbete 

följde samma princip. Och även hjältens bortgång är ett steg i denna utveckling 

– allt förändras, men inget förgås.   

/ O-P MELIN (Pl.X/Fj.IX) 

 

 

  

 
23 Hvar 8 dag - illustreradt magasin, den 30 juli, 1912.  
24 Gentz, Lauritz:”Vetenskapsakademiens minnespenning över Carl Wilhelm Scheele” i: 

Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Årsbok för 1949, Stockholm, 1950, sid. 345.  
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VÅRA ANOR SOM VINODLARE I KALIFORNIEN 

I Medlemsbladet, nr 2, 2020, fick vi i Ingmar Nissens artikel läsa om 

fruktfarmen i Livermore Valley som arrenderades av våra utvandrande anfäder. 

Livermore ligger omkring 7 mil öster om San Francisco och dess södra del är, 

sedan slutet av 1800-talet, ett av USA:s mest välkända distrikt för 

vindruvsodling. Vinodlingens pionjärer på orten var två invandrare, Carl Wente 

från Tyskland och James Concannon från Irland, ett land som vi inte brukar 

associera med vin. James Concannon tyckte dock att landskapet och klimatet 

påminde mycket om Médoc i Bordeaux och därför borde lämpa sig väl för 

vinodling. 

Livermore hade en befolkning på omkring tusen invånare i mitten av 1880-talet, 

då våra anfäder började anlända dit. Som Ingmar Nissen berättade i sin 

nyssnämnda artikel, fann flera av dessa sin inkomst bland fruktodlingarna i 

Livermore. Med tanke på den lilla befolkningen är det säkert så att de kände till 

både Wente och Concannon. Deras vingårdar har vuxit till sig och blivit två av 

de största i USA. I bägge fallen, drivs företagen fortfarande av grundarnas 

familjer, nu i 4:de och 5:te generationerna. Båda dessa vinproducenter har ett 

mycket brett sortiment men, såvitt jag vet, finns det bara ett vin från vartdera i 

Systembolagets sortiment.  

Ett av dessa viner fick vi tillfälle att testa som fördrink, vid vårt släktmöte i 

Harplinge 2013. Det var Concannons Chardonnayvin, som numera 

marknadsförs som Glen Ellen (Systembolags nummer 7046, pris 79:-). Namnet 

Concannon har försvunnit från etiketten, men en bild på den gamla 

huvudbyggnaden finns kvar som symbol. Den har en bra arom men är kanske 

något vattnig, tyckte min smakpanel. Vinet från Wente (Systembolags nummer 

2027) är också ett Chardonnayvin som kostar 145: -. Även den har en fin arom 

men en smak som, sig bör, slår Glen Ellen rejält. Smakpanelen bestod av mig 

själv, Thelma och två av våra vuxna barnbarn. Alltså inom släkten, som 

naturligtvis kan vara fördomsfull.  

Det finns inga uppgifter om huruvida våra anfäder var inblandade i 

vinproduktion i Livermore. Ett litet frö kan dock ha såtts och föll i god jord vid 

den senare flytten till Sonoma. Vi förflyttar oss därför till Sonoma County, som 

fortfarande är ett mycket välkänt vindistrikt som ligger norr om San Francisco-

bukten och som gränsar till det ändå mer kända vinområdet Napa Valley. Där, 

på Mrs. Lloyd’s Ranch i närheten av den lilla staden Calistoga i november 1887, 

vigdes Minnie von Schéele med Gottfrid Bergenheim (Fj.IV/Pl.III) och Therése 

Bergenheim med Richard von Schéele (Fj.II/ Pl.II). Drygt ett år senare fick 

Minnie och Gottfrid Bergenheim en dotter döpt Signe Henriette Sonoma, som 
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blev min mormor. Namnet Sonoma fick hon till minne av sin gudmor, som var 

ägare till en förstenad skog i den norra delen av Sonoma.25 Gudmoderns namn är 

okänt, men hon bör ha varit gift eller besläktad med den man som 1870 hittade 

skogen på sina ägor. Han var en svensk nybyggare vid namn Charles Evans. Det 

var inte ovanligt att ta sig ett mer gångbart namn, när man kom till USA. Han 

kallades även Petrified Charley, en lek med ord där petrified kan betyda 

förstenad men också livrädd. Sonoma betyder måndalen på ett lokalt indianspråk 

och finns med i minst två litterära sammanhang tack vare Jack London och 

Robert Louis Stevenson.26 Mrs Lloyd’s Ranch arrenderades. Odlingen bestod av 

fruktodlingar inklusive vindruvor, från vilka Gottfrid och Richard framställde 

vin. I vilken skala är inte känt, men Signe skrev i sina memoarer (1967) att: 

”vinet fick jäsa i en speciell vinkällare i stora vinkar”. Det kan knappast vara 

baserat på minne, eftersom hon lämnade Kalifornien redan vid 3 års ålder, 1891. 

Det låter dock som om produktionen var mer än till husbehov. Signe fortsätter: 

”de hade kineser, som plockade druvorna. Ingen kunde tävla med dem i 

fingerfärdighet. De var anspråkslösa och mycket flitiga. Bra arbetare, helt 

enkelt”. En liten apropå: när jag var liten, brukade Mormor Signe plocka fram 

sina ”barndomsskatter” från Kalifornien. Bland dessa fanns en mycket liten 

burk, svarvad i horn, med 

rester av en brun smet på 

botten. Signe berättade att 

detta var kinesernas 

opium, som de hade glömt 

när de flyttade. Jag har 

alltid trott att man blev 

sömnig av opium – och 

inte en ”flitig arbetare”.  

 

 
25 Skogen förstenades efter ett vulkanutbrott för ca 3,4 miljoner år sedan.  
26 Robert Louis Stevenson, som i maj 1880 hade gift sig med Fanny Van de Grift i San 

Francisco, påbörjade sin smekmånad i Calistoga, där de bodde vid en övergiven gruva kallad 

”Silverado”. Stevenson redovisade sina iakttagelser av miljö och grannar i boken “The 

Silverado Squatters” (1883). Jack Londons roman ”The Valley of the Moon” (1913) (svensk 

övers: Måndalen, 1919) beskriver ett arbetarpar som lämnar stadslivet och söker ett eget 

jordbruk i Sonoma, “Måndalen”. Jack London bodde i Glen Ellen sedan 1905, och byggde sitt 

hem ”Wolf House” där, vilket hus dock brann ned 1913 innan familjen kunde flytta in.  

 
Den förstenade skogen.  
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Som kontrast till Systemets utbud av viner från Livermore, tycks Bolaget 

erbjuda inte mindre än 65 olika viner från Sonoma. Merparten av dem är 

rödviner, där druvan Zinfandel har en dominerande ställning. I Italien heter 

motsvarande druva Primitivo. DNA-analys på senare tid har visat att Zinfandel 

inte är helt identisk med Primitivo, men båda stammar från en kroatisk druva vid 

namn Crljenak. Vad som är intressant är dock att italienska vinmakare, som 

uppmärksammat den amerikanska succén med Zinfandel har börjat använda 

detta namn i stället för namnet Primitivo.  

 

Prisnivån på vinerna från Sonoma är betydligt högre än de från Livermore. 

Systembolagets prislista upptar sorter med priser som börjar på 189: - per flaska. 

Jag tror inte att banken skulle ställa upp på ett lån för att provsmaka på alla 

Sonomas viner. Jag kan därför bara kommentera de två billigaste: Scatena 

Seghesio 2018 och Sonoma Zinfandel 2018, båda skapade av familjen Seghesio. 

Båda är mycket bra. Jag har dock en förkärlek till den första som har en etikett 

med en gammal vagn (1800-tal) och en familj, vilket jag tycker passar in i min 

bild av våra vinjäsande anfäder. Vi har bjudit goda vänner på båda sorterna och 

då presenterat dessa som Mormors-viner. För intressets skull vill jag rapportera 

att det dyraste Sonomavinet (à 3999: - per flaska) heter Vérité le Desir och finns 

i totalt 9 flaskor i affärer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett julklappstips, 

kanske? Ett av våra barnbarn, som fått namnet Sonoma bland sina förnamn, fick 

en flaska Scatena när hon fyllde 20. Kanske den kan locka till ett framtida 

intresse och medlemskap i släktföreningen?  

/BENGT JACOBSON (Fj.IV/Pl.III) 
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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 6997616, 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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