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AKTUELLT FRÅN STYRELSEN och INNEHÅLL I DETTA NUMMER  

 

På släktmötet i Jönköping valdes som vanligt en styrelse för att ansvara för 

föreningen under den kommande verksamhetsperioden. Släktmötet fastställde 

också reviderade stadgar, i enlighet med de förslag som styrelsen diskuterat med 

medlemmarna under föregående period genom kommunikationer i 

Medlemsbladet. De nya stadgarna återges i sin helhet i detta nummer av 

medlemsbladet. Protokollet från släktmötets förhandlingar återges också.  

Styrelsen har flera nya namn, då många tidigare ledamöter anmält sin avsikt att 

lämna uppdraget – i de flesta fall efter många års troget arbete åt föreningen. 

Lyckligtvis kommer både Adam von Schéele och  Eddy Bergenheim – vilka 

båda jobbat länge i och för styrelsen – att fortsätta att ansvara för arbetet med 

arkivfrågorna. Flera nya ledamöter tar nu plats i styrelsen och de presenterar sig 

i detta nummer av Medlemsbladet. 

Styrelsen har hållit sitt första och konstituerande möte. Därvid beslöts att Hans 

Bergenheim ska leda styrelsens arbete som dess ordförande. Vice ordförande är 

Ann-Sofie von Schéele och kassörsuppgiften axlas av Maria Lindqvist, medan 

AnnaKarin Zetterberg kommer att sköta sekreteraruppgifterna. AnnaKarin 

Zetterberg arbetar också tillsammans med Per Bergenheim med planering av 

nästa släktmöte som avses äga rum 2025 i trakten av Harplinge, nära 

Fjällaregården och Plönninge.  

Detta nummer av Medlemsbladet inleds med ytterligare ett avsnitt i serien ”Lär 

känna din släkting” där Göran Netzler intervjuas. Medlemsbladet är alltid 

intresserat av förslag på personer i släkten att presentera. Hör av dig med ditt 

förslag till redaktionskommittén! Du kanske vill presentera dig för oss andra - 

eller genomföra en intervju? Vi är intresserade och tacksamma för dina förslag!  

 

LÄR KÄNNA DIN SLÄKTING:  

”Hjärnan måste ha roligt!” säger en entreprenör och innovatör som blev 

världsledande inom sitt fält! 

Göran Netzler (Pl.X / Fj.IX) sålde för drygt tjugo år sedan det företag som han 

startade som Chalmerist, och som tillsammans med vännen Anders Dahlgren 

utvecklades till att bli marknadsledande inom styrteknik för transportrobotar. 

Det är en otroligt intressant berättelse som vävs fram under vårt samtal i hans 

vackra hem i Åsa, strax söder om Göteborg. Havet breder ut sig under en klarblå 
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aprilhimmel och allting grönskar i den vackra trädgården. Göran är generös med 

sin tid och berättelsen om sitt liv.  

Växa upp 

Göran föddes på Linnégatan i Göteborg 1939, mitt under brinnande krig. Han är 

son till Ingeborg (i familjen från barnsben kallad Bojan) von Schéele och Sten 

Netzler, även han civilingenjör med elektroinriktning.1 Familjen bodde kvar på 

Linnégatan till 1949. Familjen flyttade till en villa i Änggården när Göran var tio 

år. Från och med årskurs 5 till och med gymnasiet blev det skolgång i Högre 

allmänna läroverket i Majorna. Enligt Göran var det inte över sig roligt att gå i 

skolan och hans resultat var ingen framgångssaga, tråkigast tyckte han att 

ämnena kemi, historia och kristendom var. Hans bästa ämne var fysik, - där var 

allt roligt och lätt, men det var i musik som han hade högsta betyget. 

”Naturligtvis” blev det studenttenta i historia. Efter ”skrutinering”, dvs lärar- 

och censorskonferens för svaga elever, blev Göran med tvekan godkänd som 

student. Sen blev det högskolestudier för att bättra på mattebetyget och för att få 

de poäng som krävdes för att komma in på Chalmers Tekniska högskola. 

Studierna där hankade sig fram, men efter ett års studieuppehåll för praktiskt 

arbete på L.M. Ericsson och militärtjänst gick pluggandet bättre och belönades 

med en civilingenjörsexamen 1965. I samband med en anställning som 

forskningsingenjör vid Onsala Rymdobservatorium, nådde han slutligen på 

Chalmers en Teknologie licentiatexamen med Rymdteknik och Medicin i 

kombination, som sin formella kompetens.  

Det är intressant, säger Göran, att inledningsvis trodde jag att man kunde 

använda minnet utan att behöva lära sig bakgrund och detaljer om vad det 

egentligen handlade om. Det visade sig vara helt fel då användandet av 

kunskaperna snart krävde en förståelse för sammanhangen! Så det var bara att 

börja om från början! Men praktiska tillämpningar var däremot inga problem, 

sedan han började ”labba” redan som tio-/elvaåring. ”Learning by doing”, kunde 

vi konstatera, är ett bästa lärosätt för flera av oss i släkten. 

 
1 Ingeborg - Bojan - (1906 - 1971) var tredje barn till Robert von Schéele (Pl.X) och Sigrid, 

född Bergenheim (Fj.IX).  
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I Änggårdsvillan 

delade pappa Sten 

med sig av sitt stora 

intresse för elteknik. 

Framför allt var det 

kul att se hur man 

kunde få saker att 

blinka eller flytta sig 

med hjälp av 

ledningar, knappar 

och ström. Från 

början handlade det 

inte om elektronik, 

men snart nog blev 

det också en del av 

aktiviteterna i 

verkstaden på 

vindsvåningen i villan. Pappa Sten dog redan 1956 och Göran och vännen 

Anders Dahlgren började experimentera och konstruera. De började åta sig 

småjobb inom konstruktion för olika företag och byggde sakta men säkert upp 

en professionell verksamhet, redan 1962, under Chalmerstiden. 1968 bildade de 

sitt aktiebolag, NDC – Netzler & Dahlgren Co AB – och 30 år senare 

betraktades deras verksamhet som världsledande inom styrteknik för förarlösa 

transporter.  

 

NDC - Netzler & Dahlgren Co AB - på Särö. 

 

Göran styr skutan i hamn.  
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Gifta sig och få barn – och sen… 

Privat hände också mycket. Vanja, som även hon var från Änggården, och 

Göran hade träffats i tidiga tonåren och varit ett par av och till. De beseglade sin 

kärlek 1965 och fick tre barn, Anders född 1969, Paula född 1971 och Ulrika 

född 1973. Efter några år i Göteborgsförorten Vallda (Kungsbacka kommun) 

och sedan mamma Bojan avlidit 1971, flyttade de till sommarhuset i Lyftaskog, 

Frillesås, som Sten och Bojan en gång hade byggt. När huset var renoverat och 

utbyggt var det dubbelt så stort som tidigare. Att flytta från en förort till 

storstaden till landsbygd var inte helt enkelt. Vilken stimulans och vilka 

skolkompisar får man som ung, hur hjälper man sina barn att utvecklas? Det var 

frågor som Göran och Vanja hade att brottas med.  

1990 upplöstes äktenskapet, och Göran och Marianne fann varandra. Marianne 

hade sonen Ronny med sig i boet. ”Vi köpte huset i Åsa och byggde om det helt 

efter våra egna behov och tankar. Många resor och nya upptäckter ovan och 

under vatten har fyllt tillvaron, och vi har semestrat med båten längs Västkusten. 

Vi fick ett rikt och fantastiskt liv tillsammans”, berättar Göran, som blev sambo-

änkling i december 2021.  

Att bygga ett företag, en verksamhet, en vision  

”Vi kom tidigt in på varven och var tidiga med att skapa elektroniska 

övervakningslösningar för stora fartygsmaskiner. Allt eftersom vi fick större och 

mer komplexa uppdrag, ökade vi bemanningen i företaget. Vi var som flest fem 

delägare och var, när vi sålde 2001, fyra delägare. I huvudkontoret på Särö fanns 

cirka hundra medarbetare, de flesta tekniker och ingenjörer. Med 25% av 

världsmarknaden formade vi ett arbetssätt som involverade lokala företag som 

hade en naturlig koppling till sin marknad. Centralt var att det alltid är kundens 

perspektiv som gäller, därför var marknadsföringen en väsentlig verksamhet. Vi 

tillhandahöll lösningar som de lokala leverantörerna kunde anpassa till de behov 

som fanns på deras marknad. De hade en aktuell kunskap och kunde bygga 

förtroendefulla relationer i närmiljön. Våra lösningar var alltid de essentiella 

funktionerna för att kunna skapa automatiska flöden, från början med 

kundspecifika specialfordon, men med tiden även för manuella truckar.” 

Självförstärkande processer 

Det handlar om filosofi och om perspektiv. ”Om hjärnan har roligt så blir det bra 

lösningar, det är självförstärkande och gäller oavsett om det sker på arbetstid 

eller på fritid. Roligt skapar engagemang. Därtill är det så att när man får ansvar 

och bestämma själv skapar det förutsättningar för en frihet som bygger 

skaparkraft. Det förmedlade vi också till våra anställda. Alla skulle känna ”jag 
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har ansvaret” och det hjälpte oss hela vägen, från det lilla vindslabbet/verkstaden 

på vinden i Änggården, via kontor på Järntorget till den egna fastigheten på 

Särö.” 

Varför har du medicinämnet som en del i din licentiatexamen? 

Det är ju en väldigt intressant och udda kombination med medicinsk vetenskap 

och elektronik, rymdkommunikationsteknik – hur kommer det sig? ”Jo, det 

handlar om nyfikenhet. Nog är vi alla beroende av hur vi mår och hur vi 

fungerar!? Både inom teknik och medicin gäller helhetsperspektiv och 

systemiska perspektiv, att allt hänger ihop. Om man tappar helheten så 

försvinner möjligheterna att förstå detaljerna. Ser man på kroppen så är blodet 

den bredaste och starkaste kommunikationskanalen. Det skulle vara otroligt 

intressant att kunna skapa ett blodprov som ger möjlighet att via till exempel 

spektrumanalys diagnostisera allt som är i obalans i kroppen. Dit har vi inte 

kommit. Ännu. Men det lär finnas embryon till detta på gång”  

Men sedan då?  

Vad händer med en kreativ och verksamhetsinriktad person som säljer sitt 

företag? Att rulla tummarna och se mossan växa på stenen är inte aktuellt! 

Göran har bland annat byggt en båt, haft många seriösa och krävande 

ordförandeuppdrag inom Chalmerssfären, Göteborgs Handelskammare och i en 

mängd avancerade tillväxtföretag. Han säger ”om det är ett hål i väggen, så kan 

du stå och titta på det, eller ta risken och stoppa in huvudet och se något mer”. 

Talande beskrivning av Görans tankesätt! 

Inom Chalmers Innovationsmiljöer konstaterar man ständigt att ingen idé har 

utvecklats precis som man hade tänkt sig från början. Man måste alltid 

modifiera och ta till sig av den feedback som kommer från verkligheten, till 

exempel kundens miljö och föreställningar, såväl den uttalade som den som 

finns i skeendet.  

Göran drömmer gärna om att konstruera ett flygande tefat, som man kan åka 

med. Kanske kommer man i framtiden kunna manipulera gravitationskraften. 

Eller kan svart materia innehålla någon egenskap som kan utnyttjas i 

sammanhanget? Ju mer vi lär oss om vår värld ju mer frågetecken framträder. 

Något är ständigt alltså kvar att fundera över, utveckla och hantera! 

Ett gott råd 

När jag ber Göran om goda råd att förmedla till kommande generationer säger 

han så här: ”Framgång har inte så mycket med skolan att göra. Men utbildning 

är ju grunden till den kunskap som behövs för att kunna tillgodogöra sig andras 
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erfarenheter och misstag! Satsa sedan på det som är kul och engagerande så 

håller det genom livet och bidrar med nya idéer och utveckling. Därtill kommer 

andra visdomsord: ta inte dig själv på för stort allvar och bli inte irriterad när 

andra gör det. Ge slumpen en chans – även korkade idéer kan leda någonstans. 

Se till helheten och vänd på perspektiven!” 

Eftertanke 

Att efter 62 år få återse och föra ett långt samtal med min kusin, Göran, var 

fantastiskt. Den unge vuxne man, som jag som barn beundrade för att han bland 

annat hade byggt en egen TV inne i en glaslåda, har fortsatt sitt liv som 

entreprenör, innovatör och experimentälskare. Och fortsätter! Tack för ett 

spännande samtal, Göran!   

/ Kerstin Ljungström, (Pl.X/Fj.IX)  

 

SLÄKTMÖTET 2022 – I JÖNKÖPING OCH DESS OMNEJDER  

Släktmöten är roliga, varma, intressanta och innehållsrika - alltid! Naturligtvis 

även det som avhölls på hotell John Bauer i Jönköping den 3 - 4 september 

2022! Här följer några nedslag som kommer att stanna kvar i mitt minne. 

Fredagskvällen - samling med gamla och nya kontakter 

Föreningens styrelse ordnade ett varmt välkomnande. Vi fick möjlighet att bese 

den växande släktutställningen och framför allt sitta ner till en trevlig middag. 

 

 

Från vänster: Hermine von 

Schéele (Pl.I), Adam von 

Schéele (Pl.X/Fj.IX), Hans 

Bergenheim (Fj.X), Eddy 

Bergenheim (Fj.XI), 

AnnaKarin Zetterberg 

(Pl.X/Fj.IX), Claes von 

Schéele (Pl.I), och sittande 

framför dem, Henrik von 

Schéele (Pl.X/Fj.IX   
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Glada återseenden med syskon, kusiner, sysslingar och andra fränder gjorde att 

stämningen snabbt blev varm och ljudvågorna höga. Min kusin Henrik von 

Schéele (Pl.X/Fj.IX) och jag fick glädjen att knyta kontakt med mycket avlägsna 

släktingar från Nederländerna, syskonen Piet och Marijke Scheele. De kom till 

vårt släktmöte för att träffa oss och för att med ett DNA prov utforska hur 

mycket släkt vi är. Så Henrik von Schéele fick lämna ett salivprov, vars 

genetiska kod ska jämföras med nederländarnas. Släktföreningen i 

Nederländerna har inte lika många år på nacken som vår förening, men de ses 

varje år och de är nyfikna på oss. Vi är alla välkomna till dem och deras möte.  

Den glada stämningen runt våra bord ackompanjerades i den angränsande baren 

av ett rejält och högljutt ”After Work”-möte, vilket i viss mån påverkade 

kvaliteten i våra utforskande samtal.  

 

 

Syskonen Marijke och Piet Scheele från Nederländerna tillsammans med Henrik von 

(Pl.X/Fj.IX).  
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Vår ciceron Adam von Schéele, här invid en bild av Jönköping tagen ur Suecia 

antiqua et hodierna från 1600-talet, i Kristine kyrka, Jönköping.  

 

Lördag - stadsvandring och årsmöte 

Efter en rik och god frukost tog Adam von Schéele med oss på stadsrundtur, där 

vi fick del av släktens långa historia i Jönköping. Vandringen tog oss såväl till 

Gamla Rådhuset vid Hovrättstorget, och Kristine kyrka, där vi kunde bese 

epitafier och gravstenar med anknytning till släkten. Vi väckte viss 

uppmärksamhet där vi vandrade med våra blå eller gula namnskyltar, som angav 

vår grentillhörighet – Plönninge- eller Fjällaregårdsgrenen, eller båda grenarna!  

 

 

 

 

 
Från minglet:  

Margareta de 

Moscote-Morris 

(Fj.XI).  

Bakom henne till 

vänster Mona 

Bergenheim och 

sittande Per 

Bergenheim (båda 

Fj.X). 
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Eric Bergenheim –  

och bakom hans glas kan  

man skymta  

Mona Bergenheim (båda Fj.X). 

 

 

Nedan syns Bengt Jacobsson och hans 

hustru Thelma (Fj.IV/Pl.III) samtalar 

med Ann-Sofie von Schéele (Pl.I). 
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Henrik von Schéele 

och Joachim von 

Schéele (båda 

Pl.X/Fj:IX) i samtal.  

 

  

Efter lunch på hotellet vidtog släktförhandlingarna, protokollet finns på annan 

plats i medlemsbladet, där vi både stadfäste nya stadgar och valde en ny styrelse.  

Efter många års arbete lämnade Eddy Bergenheim, som arbetat i styrelsen sedan 

1979, Adam von Schéele, som valdes in 1988, Henrik von Schéele som började 

styrelsearbetet 1992, Hermine von Schéele (2013) och Nina Stenby (2019), samt 

Margareta de Muscote-Morris – som varit revisor sedan 1995 -, sina poster. 

Deras insatser i föreningens tjänst har varit till stor glädje för oss medlemmar. 

Vi tackar dem alla stort och varmt.  

 

 

 

Lovisa Gardner och 

Ingela Gardner 

(Pl.II/Fj.II) 
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Adam von Schéele (Pl.X/Fj.IX), släktföreningens avgående ordförande och Hans 

Bergenheim (Fj.X), som på detta släktmöte valdes till föreningens nye ordförande.  

 

 

Bussrundtur i fagra nejder 

En fin buss rullade fram till hotellentrén och vi bjöds på en intressant tur till 

Ulricehamn, där vi blandade oss med valarbetare på torget och fick del av 

släktens knytning till staden. Därtill kunde vi på distans se skidbacken och fick 

reda på att världscupen i längdåkning genomfördes här både 2017 och 2019. Vi 

besökte naturligtvis Eckersholms bruk. Adelsmannen Christan Schéele (1691–

1750) som hade invandrat till Sverige från Pommern 1710, verkade först som 

handelsman i Stockholm där han gifte sig med Appolonia Pinckhardt. Han köpte 

Eckersholm i början av 1730-talet och där växte deras söner Christian Benjamin 

och Adam (1720–1804) upp. Bröderna naturaliserades 1768 som svenska 

adelsmän, och Adam är farfarsfarfar till Plönningebarnen. Resan gick vidare till 

Torpa Stenhus, en vacker byggnad vars grund lades omkring år 1470 av 

riksrådet Arvid Knutsson (1445 – 1497) som i vapnet förde en sparre över 

stjärna. Han var gift med Anna Gustafsdotter Stenbock och var ett svenskt 

riksråd, lagman och häradshövding. Han är också en av anorna till 

Fjällaregårdsbarnen. På Torpa Stenhus föddes också Katarina Gustavsdotter 

Stenbock som var gift med den äldre Gustav Vasa i hans tredje äktenskap och 

about:blank
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därmed drottning av Sverige 1552–1560. Vi blev där för övrigt vittne till ett 

brudpar med följe som just avslutat ceremonin i slottskyrkan, - tjusigt värre. 

Med hjälp av Eddy Bergenheims drönare togs de sedvanliga gruppfotona på 

gräsmattan framför slottet, en surrande och rolig upplevelse! Bilderna hittar du 

också här i medlemsbladet. 

 

Torpa Stenhus  

En gemytlig kväll 

Åter på hotellet blev det ett snabbt ombyte innan det serverades bubbel i baren 

och vi därefter kunde vandra till vårt chambre separée för middag. Trevlig 

samvaro runt runda bord, väldigt läcker meny bestående av brioche med 

kantareller och löjrom, hjortfilé med rostade rotfrukter och som efterrätt vit 

chokladmousse med färska bär. En överraskande och mycket fin underhållning 

bestods oss av Linda Lättman, född Bergenheim (Fj.X), och hennes make Louis. 

Tillsammans driver de Dice Theater. (- Följ dem gärna på sociala medier!) 

Linda är också med i ”Musikalen om Frigga” som getts under våren på Stora 

Teatern i Göteborg. Musikalen utspelar sig 1902 till 1918 och lyfter fram Frigga 

Carlberg och kampen för kvinnors rätt att delta i politiken på samma villkor som 

män. Musikalen kommer att spelas igen på Stora Teatern i Göteborg den 4e och 
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5e april 2023. Kanske kan vi släktingar mötas där och för att ta del av deras fina 

föreställning?  

 

Eckersholms herrgård 

Avtackning av avgående styrelsemedlemmar ingick också i kvällens 

muntrationer. Men absolut mest skratt utbröt när vi skulle lära oss att dansa 

kadrilj! Det var roligt och därtill skönt att få röra på påkarna efter några timmars 

stillasittande. 

 

Söndag morgon 

Trevligt frukostprat avbröts plötsligt när vi insåg att bussen skulle avgå inom 

kort. Dagens långa utflykt gick via Torpa herrgård i Jönköping, där Robert och 

Sigrid von Schéele (Pl.X respektive Fj.IX) bodde under en del av Roberts tid 

som lärare i Jönköping. Där föddes också min mor Karin 1903. Vi for vidare via 

Slätta - militärområdet utanför Jönköping, där flera av våra militärt aktiva 

släktingar varit förlagda, och till Smålands Taberg och njöt av utsikten över 

skogar och sjöar - framför allt Vättern! 
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Birgit von Schéele (Pl.X/FjIX) Eddy Bergenheim (Fj.XI) 

 

Vägen gick vidare genom järnbrukssamhällen där våra fränder verkat mot Norra 

Sandsjö och Eckersholms herrgård. En välbehövlig paus med vätsketillskott, 

frukt och godis fick vi vid kvarnen, där Eddie Bergenheims fina fotografier var 

utställda.  

På Eckersholms herrgård kunde vi stiga in i den rikt bemålade kyrkan, med 

takmålningar av magnifikt slag. Adam von Schéele visade också på gravstenar 

inne i och utanför kyrkan som påminde om vårt släktskap med platsen.  

Annat roligt 

Det var extra roligt att konstatera att flera yngre personer deltog i detta 

släktmöte. Utan deras aktiva engagemang kommer ju föreningen att dö ut. 

Särskilt roligt och modigt var det av Tommy Räjert (Fj.XI) att komma - utan att 

ha någon nära släkting med sig! 

I ett kommande nummer ska vi publicera intervjuer med några av de unga som 

var med på mötet och få reda på hur vi kan agera för att locka fler unga till att 

bli medlemmar.  

Tips till julklapp 

Kanske vi som föräldrar och äldre släktingar kan ge våra unga ett medlemskap i 

julklapp. Det skulle göra att de automatiskt får medlemstidningen och därmed i 
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bästa fall lockas till att bli aktiva och delta i kommande fina träffar med både 

nära och mer avlägsna släktingar.  

Att få umgås med härliga människor under trevliga och välordnade former är 

fantastiskt. Styrelsen och inte minst Anna Karin Zetterberg (Pl.X/Fj.IX) har 

gjort ett fantastiskt arbete med att arrangera allt på ett så omtänksamt sätt! 

Tack till er alla för en fin helg! Vid tangentbordet 

/ Kerstin Ljungström, (Pl.X/Fj.IX)  

 

CARL WILHELM SCHEELES DÖD 

Det kom ett brev till Medlemsbladet – Mycket välkommet! 

” Till redaktören för släktföreningens tidning. Kanske vill ni ta med detta som 

en notis i bladet? Jag vill berätta om en bok vari jag hittade en kort referens till 

kemisten Carl Wilhelm Scheele.  

Boken är skriven av Tom Phillips och heter Människan: en kort historik över 

vår förmåga att klanta till det. (Tukan förlag, Västra Frölunda, 2019). Den 

träffande baksidestexten lyder: ”En spännande resa genom de mest kreativa och 

katastrofala misslyckandena i mänsklighetens historia.”  

Hela boken är en underhållande historisk skildring över människan och diverse 

mänskliga misstag. Ett kapitel handlar om teknik/naturvetenskap och redovisar 

bland annat utförligt om misstaget att tillsätta bly till bensin. Därefter följer en 

ruta med en kortfattad uppställning på ytterligare sex andra vetenskapsmän, (en 

av dem var alltså Carl Wilhelm Scheele) som trots sitt vetenskapliga snille 

begick olika misstag.  

Med vänlig hälsning, Erik Nissen (Fj.VI), Rättvik  

  

 
Carl Wilhelm Scheele  

 
”En genialisk svensk kemist som upptäckte en rad grundämnen – 
bland annat syre, barium och klor – men som hade ovanan att smaka 
på var och en av sina nya upptäckter. Han dog 1786 efter att ha 
exponerats för bland annat bly, fluorvätesyra och arsenik.” 
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NÄRVAROLISTA SLÄKTMÖTET SEPTEMBER 2022  
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NÄRVAROLISTA; fortsättning.  
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DEN NYA STYRELSEN 

Släktmötet 2022 valde en ny styrelse som konstituerade sig vid ett digitalt 

sammanträde. Då fördelades de olika uppdragen på följande sätt. Hans 

Bergenheim, ordförande; Ann-Sofie von Schéele vice ordförande, Maria 

Lindqvist kassör; AnnaKarin Zetterberg sekreterare; Olle-Petter Melin redaktör 

för Medlemsbladet. Claes von Schéele och Per Bergenheim är ledamöter. 

AnnaKarin Zetterberg och Per Bergenheim har i uppdrag att planera nästa 

släktmöte. Tidigare ledamöterna Adam von Schéele och Eddy Bergenheim 

kommer att vid behov adjungeras till sammanträdena och har fortsatt ansvar för 

släktföreningens arkiv.  

Ledamöterna presenterar sig. 

Hans Bergenheim (Fj.X) Erik Teodor Bergenheim på Fjällaregården var min 

farfarsfarfar. Hans 10:de barn var min farfarsfar Folke. Folkes son Ingemar var 

min farfar och hans son Rolf var min far. Jag har tidigare varit verksam inom 

näringslivet och arbetar numera som styrelseproffs inom en rad olika branscher. 

Dessutom bedriver jag tillsammans med min fru Mona vår egen 

konsultverksamhet. Jag är även styrelseordförande i Styrelseakademien i 

Göteborg. Att hjälpa en ledare och ett företag är både roligt och energigivande. 

Våra fritidsintressen finns inom natur (där jakt och svampplockning är i fokus) 

och kultur och vi tycker dessutom om att resa både nära och fjärran. Vi delar vår 

tid mellan Göteborg och Lyckorna, vilket ger möjlighet att både ta del av musik 

och teater och att vistas i skogen.  

Per Bergenheim (Fj.X) Jag är gift med Stina som är ingenjör. Vi bor i 

Lidköping i Västergötland. Jag är ättling till Erik Teodor Bergenheims tionde 

son, Folke som gifte sig med Kristina, född Hedin. Deras yngste son, Hilding 

blev min farfar. Han fick tvillingar varav den ena är min far Bengt. Stina och jag 

har tre barn: Mary, Linnea och Jens. Jag har hela mitt liv vurmat för djur, natur 

och friluftsliv, intressen som Stina lyckligtvis delar. Efter min jägmästarexamen 

har jag arbetat med skogsbruk och -skötsel i Sverige och Baltikum. Idag arbetar 

jag i Lettland som VD för Skogssällskapets verksamhet där. Stina och jag 

tillbringar en del av vår tid i vårt hus i Härjedalen. Vi vandrar mycket i fjällen, 

där jag gärna fotograferar djur, landskap och växter.  

Maria Lindqvist (Fj.VIII) Jag bor i Göteborg tillsammans med min sambo 

Stefan. Jag har två barn, Oscar och Ida och jag är ekonom till yrket. På min fritid 

tycker jag om att yoga, att läsa en bok eller att rensa i rabatterna. Min pappa var 

Göran Lindqvist, min farmor var Maj Paridon, och min farmors mor var Saga 

Bergenheim, gift med Anders Paridon och dotter till Eric, som var Erik Teodors 



Sida 20 av 28 
 

på Fjällaregården åttonde barn. Jag har varit med i släktföreningens styrelse 

sedan 2004.  

Ann-Sofie von Schéele (Pl.1) På min namnskylt på släktmötet stod det ”Pl.1”. 

Jag kan inte så mycket om släkten så det är allt jag kan säga. (Ann-Sofie är 

ättling till Henri, den äldste av barnen till Herman von Schéele på Plönninge.)  

Jag arbetar sedan några år tillbaka i mitt eget företag som konsult. Ofta tar jag 

uppdrag som har med utveckling att göra. Just nu är jag däremot tf. Risk- och 

internkontroll ansvarig inom sakförsäkringar på ett försäkringsbolag. Det 

handlar om att hjälpa verksamheten med deras processer och designa kontroller 

för att möta risken i processerna. Jag tycker om att lära mig nya saker och 

försöker därför ta uppdrag där jag får möjlighet att utvecklas och lära känna nya 

människor.  

Jag har tre vuxna barn, Martin, Magnus och Ulrika. På min fritid umgås jag 

gärna med min familj och mina vänner. Jag alltid tyckt om att röra på mig; jag 

går på Friskis och Svettis och dansar. Jag spelar golf och går på promenader. En 

dag i veckan går jag dessutom på en keramik-kurs. Min målinriktning är att 

fortsätta att utvecklas och ha ett innehållsrikt liv.  

Claes von Schéele (Pl.1) Jag är född i Höganäs. Min far är Gert von Scheele, 

son till Einar von Scheele och som i sin tur var son till Henri von Scheele (Pl.1) 

som sålde Plönninge på sin ålders höst. Jag är gift med Birgitta och har två barn, 

Aron och Annie, samt två barnbarn, Amelia och Hillevi.  

Efter studier på Chalmers arbetade jag på ett forskningsinstitut innan jag flyttade 

till Ericssons, då nystartade, tekniska avdelning för mobiltelefoni under 80-talet. 

Jag hade den stora glädjen att få vara delaktig i den utveckling som skedde inom 

detta område under 90-talet och som förändrade människors vardag. 1997 

flyttade jag och familjen sedan till North Carolina, USA, där Ericsson hade den 

tekniska ledningen för handburen mobiltelefoni. 2006 kom jag tillbaka till 

Ericsson och arbetade i både Lund och Kista.  

2013 drabbades Birgitta av en stroke, som skadade henne svårt fysiskt och ett år 

senare var hon dessutom tvungen att genomgå en hjärttransplantation. Hon 

behövde allt stöd, så jag bestämde mig för att sluta mitt aktiva arbetsliv.  

Vi bor numera i en liten fiskeby som heter Nyhamnsläge, som ligger utanför 

Höganäs. Om jag inte är hemma så är jag antagligen ute och reser. Jag har byggt 

om en VW California husbil så den klarar riktig off-road körning och med den 

kör jag runt i världen på lite udda ställen såsom Västafrika, Östafrika, Ukraina, 

Georgien, Armenien, Island, Baltikum och så vidare. Ibland reser jag själv 

(oftast med min hund som sällskap) och så ansluter Birgitta, om hon kan flyga 
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ner till någon lämplig flygplats. Det finns för mig fortfarande många vita fläckar 

kvar på jorden att upptäcka, så detta intresse håller mig fullt sysselsatt.  

AnnaKarin Zetterberg (PL.X/Fj.IX) Jag är barnbarn till Robert och Sigrid von 

Schéele och är gift med Lennart. Vi har tre barn: Johannes, Adam och Zacharias. 

Mitt liv som styrelseledamot i släktföreningen började med släktmötet 2010 på 

Schenströmska herrgården utanför Västerås. Förutom det intressanta och roliga 

arbetet med att planera och genomföra släktmöten under dessa år, är det väldigt 

roligt att träffa och lära känna släktingar som jag annars inte skulle ha kommit i 

kontakt med.  

Jag har arbetat som legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut. Tillsammans med 

två kollegor drev jag under 25 år en mottagning inom Praktikertjänst AB med 

inriktning mot neurologi/geriatrik. Trots att många patienter är äldre har jag 

kunnat arbetat vidare genom att lägga behandlingar och träning utomhus. Tack 

vare denna positiva erfarenhet arbetar jag nu ideellt med att leda en 

träningsgrupp utomhus. Vi kör ett pass till musik året runt och oavsett väderlek.  

Jag lägger mycket av min tid på körsång. Jag började som ung i Adolf Fredriks 

musikklasser och har sjungit i flera olika körer. I Storkyrkans kör var jag med 

om minnesvärda händelser, som då kören medverkade vid Astrid Lindgrens 

begravning och Kronprinsessans bröllop. Jag är fortfarande mycket aktiv i olika 

kammarkörer.  

Jag är tacksam över att vara en del av en stor och härlig familj. De och en stor 

och nära vänkrets bidrar i allra högsta grad till att jag är den jag är och de fyller 

mitt liv med mycket glädje, värme, sång och skratt!  

Olle-Petter Melin (PL.X/ Fj.IX) Mina föräldrar var Hakon och Brita Melin. 

Brita var dotter till Robert von Schéele, det tionde barnet på Plönninge, gift med 

Sigrid Bergenheim, som var det nionde barnet på Fjällaregården. Jag hade turen 

att få växa upp i en generös familj med stort umgänge. Miljön var stimulerande 

och gav mig intresse för skönlitteratur, musik och teknik. Efter en 

bibliotekarieexamen i Borås och en folkhögskollärare examen i Linköping 

arbetade jag i både dessa yrken, men rekryterades senare till jobbet som central 

ombudsman. Rättsutredningar och förhandlingar vitaliserade mig dagligen med 

omväxlande utmaningar, varför jag trivdes utmärkt med det jobbet i drygt trettio 

år. Från ett tidigare giftermål har jag en vuxen son och sedan 40 år lever jag ihop 

med min make Lars. Efter mitt yrkesliv läste jag in en magisterexamen i 

Textilvetenskap i Uppsala. Jag har flera olika hobbyer och ägnar mycket av min 

tid åt att sticka tröjor.  
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PROTOKOLL VID FÖRHANDLINGARNA vid släktmötet  

på John Bauer Hotel i Jönköping den 3 september 2022 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Parentation 

§ 2 Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes 

 

§ 3 Val av ordförande vid 

förhandlingarna: 

Adam von Schéele 

 

 Val av sekreterare vid 

förhandlingarna: 

Mona Bergenheim 

 Val av justerare, tillika 

rösträknare: 

Linda Lättman och Ingela 

Gardner 

 

§ 4 Senaste släktmötesprotokoll. Senaste släktmötesprotokoll 

godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5 Kallelse till årsmötet i laga ordning? Ja 

 

§ 6              Verksamhetsberättelse för perioden 2019–2022:  

                                                        Föredrogs och godkändes 

 

§ 7                Kassa- och revisionsberättelse för åren 2019, 2020 

och 2021. 

Presentation och genomgång av de ovannämnda, som godkändes av stämman.  

 

§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet: Stämman gav styrelsen 

ansvarsfrihet. 

 

§ 9          Val av styrelse för perioden 2022 — 2025. 

Avgående styrelsemedlemmar från tidigare period: 

Adam von Schéele (ordf) 

Eddy Bergenheim 

Hermine von Schéele 

Henric von Schéele 

Nina Stenby 
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Styrelse för perioden 2022–2025 

Hans Bergenheim (omval) 

Anna-Karin Zetterberg (omval) 

Maria Lindqvist (omval) 

Claes von Schéele (omval) 

Per Bergenheim (nyval) 

Olle-Petter Melin (nyval) 

Ann-Sofie von Schéele (nyval) 

Adjungerande ledamöter (se nedan). 

Styrelsen utser Styrelseordförande, sekreterare, kassör, firmatecknare och 

ansvarsområden vid ett efterföljande konstituerande möte. 

Adam von Scheele och Eddy Bergenheim valdes till adjungerande ledamöter, 

till lämpliga styrelsemöten, då de fortsätter med det omfattande arkivarbetet av 

släktföreningens handlingar till Landsarkivet i Göteborg. 

 

§ 10 Val av revisorer och en revisorssuppleant för perioden 2022–

2025 

Till revisorer valdes Ann von Schéele och Ann Valnedal. Till revisorssuppleant 

valdes Marita Haijlen. 

 

§ 11 Medlemsavgiftens storlek 

Medlemsavgiften beslutades kvarstå oförändrad: 

300 kr / familj och år samt 200 kr för enskild medlem / år. 

 

§ 12 Nästa släktmöte 

Förslag av ort/område för nästa släktmöte vilket går av stapeln 2025: 

Harplinge 

V:a Skåne  

Värmland 

Stämman beslutade att nästa släktmöte skall hållas i Harplinge. 

 

§ 13 Meddelanden: Inga meddelanden denna 

gång. 

§ 14 Motioner: Inga motioner har inkommit. 

§ 15 Revidering av stadgar 

Stämman antog de föreslagna förändringarna av stadgarna.  

§ 16 Övriga frågor: Inga övriga frågor 
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§ 17 Mötets avslutande: Mötet avslutades. 

Tillägg: Släktföreningen visade sin uppskattning för den viktiga 

arbetsinsats som de avgående styrelseledamöterna har gjort och det 

överlämnades presenter och blomstercheckar. 

Sekreterare:    Ordförande: 

Mona Bergenheim   Adam von Schéele 

Justerare:     Justerare: 

Linda Lättman   Ingela Gardner 

 

STADGAR FÖR SLÄKTFÖRENINGEN VON SCHÉELE-

BERGENHEIM, reviderade och antagna vid släktmötet i Jönköping den 3 

september 2022 

 

§ 1       FÖRENINGENS SYFTE 

Släktföreningen von Schéele-Bergenheim har till uppgift 

att främja samhörigheten mellan medlemmarna; 

att stärka nutida släktband och kopplingar genom att bland annat:  

* främja utforskning av släkternas historia,  

* ansvara för ett medlemsblad och en hemsida,  

* genomföra släktmöten och stimulera andra medlemsmöten.  

att äga och inom släkterna bevara arkivalier, foton och annat, som belyser 

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) 

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. 
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§ 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. 

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 beslutet till styrelsen; 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. Styrelsen skall bestå av minst fem personer: 

ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, samt 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; bistå redaktören 

i skapandet av medlemsbladet samt fungera som en länk mellan styrelse och 

redaktör. Redaktionsrådet skall ha ambitionen att 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”. 

 

 

 

LEGALA NOTISER  

 

FÖDDA  

Gren Datum Namn 

Fj.VIII 2022-07-16 Karl-Olof OTTO Wallnedal, Mårdaklev 

Fj.VIII 2017-08-04 HEDVIG Karin Wallnedal, Mårdaklev 

 

DÖDA  

Gren Datum Namn 

Pl.X/Fj.IX 2022-05-12 Robert von Schéele, Västerås, 91 år 

Fj.VII 2022-08-30 Nelly Wendeblad, Göteborg, 96 år 

 

Vi behöver din hjälp för att uppdatera våra släkters familjenyheter. 

Rapportera gärna förändringar familjer på släktföreningens hemsida, 

(https://scheelebergenheim.org/) under menyvalet ”Familjenytt”. Meddela oss 

även eventuella felaktiga uppgifter, som vi råkar publicera.  

 

  

about:blank
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KONTAKTUPPGIFTER 

Styrelsen: 

Hans Bergenheim (Fj.X): Norra Liden 7, 411 18 Göteborg, 0702 686710, 

hans_bergenheim@telia.com (Obs, 1 st ”understreck” mellan för- och 

efternamn) 

Per Bergenheim (Fj.X): Hagalundsgatan 39, 531 52 Lidköping, 0725 199070, 

perbergenheim@gmail.com  

Maria Lindqvist (Fj.VIII): Norra Liden 25, 411 18 Göteborg, 0703 791621, 

lindqvist.maria@outlook.com  

Olle-Petter Melin, (Pl.X/Fj.IX), Smultronvägen 20, 186 45 Vallentuna,  

0706 997616, opmelin@gmail.com  

Ann-Sofie von Schéele (Pl.I): Fridhemsgatan 48, 112 40 Stockholm, 

0793 495858, asvscheele@gmail.com  

Claes von Schéele (Pl.I): Janne Petters väg 5, 263 76 Nyhamnsläge,  

0727 141213, claesvonscheele@outlook.com  

AnnaKarin Zetterberg (Pl.X/Fj.IX): Regeringsgatan 85A, 11139 Stockholm,  

0707 988346, annakarinzetterberg55@gmail.com  

 

Senior rådgivare till styrelsen: Margareta Johansson (Fj.I): Dotetorpsvägen 238, 

439 51 Åsa, 0705 364576  

 

REDAKTÖR för medlemsbladet är: Olle-Petter Melin, kontaktuppgifter ovan.  

Föreningens hemsida har 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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