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AKTUELLT FRÅN STYRELSEN 

Samma dag som pandemirestriktionerna upphörde hade styrelsen årets första 

möte. Eftersom vi planerat för ett möte på distans blev det också så. Nästa 

styrelsemöte räknar vi dock med att kunna träffas ”på riktigt”, åtminstone de 

som bor i Göteborgstrakten. Övning ger färdighet och vi har blivit riktigt 

duktiga på att genomföra digitala möten. Den mötesformen kommer säkerligen 

att användas även fortsättningsvis. 

Vi hoppas förstås alla på att nya restriktioner inte kommer att behöva införas 

utan att släktmötet kan genomföras som planerat 3-4 september i Jönköping. 

Detta är väl redan inbokat i din kalender? Sprid gärna informationen om 

släktmötet bland dina släktingar, - många saknas i vår distributionslista. 

Planeringen inför släktmötet är påbörjad och allt tyder på att det åter kommer att 

bli en genomtrevlig sammankomst. Lekar, tävlingar kanske också sång och 

musik Vi kanske till och med kommer att återuppliva gamla släkttraditioner och 

dansa kvadrilj. Kvadrilj kan kortfattat beskrivas som en äldre sällskapsdans vars 

popularitet i Sverige var som störst under 1800-talet.  

Styrelsen är förhållandevis aktiv: hemsidan är uppdaterad, de ”action-punkter” 

som blev resultatet av enkäten 2021 bearbetas och arbetet med att sammanställa 

föreningens material till Riksarkivet pågår intensivt. Vi har ambitionen att 

föreningen skall höra av sig till en vidare krets inom släkten och framtagning av 

adresser för detta pågår parallellt med övriga styrelseaktiviteter. 

På släktmötet, som också fungerar som föreningens årsmöte, skall vi 

förhoppningsvis kunna anta nya och moderniserade stadgar. Förslaget till nya 

stadgar publicerades i senaste numret (nr 3 2021). Kommentarer och synpunkter 

på förslaget efterfrågas. Claes von Schéele tar emot dina kommentarer. Adress, 

se baksidan av medlemsbladet.   

Planen är för närvarande att medlemsbladet skall ges ut fyra gånger per år. 

Portokostnaderna har rusat iväg och vi vet att en del medlemmar gärna skulle se 

en digital distribution av medlemsbladet. För att behålla nuvarande 

medlemsavgift och kunna ge ut fyra medlemsblad per år krävs att en stor andel 

medlemsblad distribueras digitalt, om ekonomin skall gå ihop. Vi skulle gärna, 

redan nu, få besked från er som föredrar e-postdistribution av 

medlemsbladet. Det görs genom att meddela detta till Eddy Bergenheim. 

Adress, se baksidan av medlemsbladet. 

Glöm inte att hålla kontakt med dina släktingar. Besök släktföreningens 

Facebook och hemsidan, scheelebergenheim.org ! 

/Styrelsen 
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INNEHÅLL I DETTA NUMMER 

I detta nummer fortsätter serien ”Lär känna din släkting” med Joachim von 

Schéele, (Pl.X/Fj.IX), som har intervjuats av Kerstin Ljungström från samma 

gren. Gården Faggared, där flera släktgrenar träffats, behandlas på några sidor 

därefter, varvid fokus ligger på Torsten, (Fj. XI). Det var även på Faggared som 

Torstens far, Erik Theodor, dog. Theodors far Erik Gustav Bergenhe(i)m, 

porträtteras i en intressant artikel som hämtats ur ett tidigt nummer av 

Medlemsbladet. Den handlar om Erik Gustavs upplevelser under 

Napoleonkrigen. Även när våra förfäder inte direkt har bidragit till det som vi 

läser i våra historieböcker, har de alla levt i sin tid. Medlemsbladet öppnar för 

fler texter vilka beskriver våra anor i sin samtid. Det kan gälla en skildring av en 

persons - eller hennes familjs - livshändelser parallellställda med skeenden i den 

närmaste kretsen eller i relation till omvärlden. Du är välkommen att berätta vad 

du vill läsa om, och det du själv vill skriva om, i vårt Medlemsblad! 

 

 

LÄR KÄNNA EN SLÄKTING:  

JOACHIM VON SCHÉELE – VÄRLDSMEDBORGARE MED 

MILJÖFOKUS 

Släktmötena har många roliga effekter. Bland annat att den bebis som jag mötte 

för många år sedan visar sig ha blivit en vuxen man med världen som arbetsfält. 

Joachim (Pl.X/Fj.IX) och hans familj var med på mötet i Uppsala för några år 

sedan, och därefter har jag haft glädjen att följa dem på Facebook. I november 

2021 kunde vi komplettera 

Facebookkontakten med ett långt 

samtal på Teams, med Joachim i 

München och jag i Stockholm.   

Joachim växte upp i Huskvarna, son 

till min kusin Sven och Birgit, och är 

storebror till släktföreningens 

ordförande Adam. Pappa Sven 

arbetade på bank, men Joachim följde i 

farfar Kjell von Schéeles fotspår på 

den avancerade tekniska banan; 

Joachim studerade vid KTH i 

Stockholm och blev bergsingenjör.  

 

Joachim von Schéele, 2021 
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Han erbjöds sedan en doktorandtjänst hos den välkände professor John Olof 

Edström, och delade dennes intresse för kombinationen av metallurgi och 

ekonomi. Efter några år som konsult i egen regi, med bland annat Europeiska 

Utvecklingsbanken som uppdragsgivare, hamnade han på Jernkontoret i 

Stockholm. På det Gamla Jernkontoret, två hus bort, pryder bland andra Carl 

Wilhelm Scheele fasaden i en medaljong. 

År 1996 fick Joachim tjänst på AGA, som med tiden blev en del av Linde-

koncernen, och där är han fortfarande anställd. ”Jag har ”överlevt” tre stora 

företagssammanslagningar” säger han, och det är verkligen ett kvitto på en god 

insats. En fördel med ingenjörsutbildningen, menar han, är att den ger en 

gedigen plattform för att göra olika saker. Det ges fler möjligheter om man har 

en utbildning som inte leder till ett smalt professionellt spår. Därtill är det bra att 

jobba på ett stort företag som har många verksamhetsgrenar. Det möjliggör en 

naturlig breddning och man kan överföra erfarenheter från en gren till en annan, 

eftersom vi i grunden har en gemensam bas. 

Under åren i Stockholm föddes sönerna Alexander 1994 och Philip 1999. De 

fick bo på fyra olika adresser i Vasastan och Viggbyholm innan föräldrarna 

skildes.  

2007 flyttade Joachim till en tjänst i München tillsammans med sin nya fru 

Lena. Lena är född och uppvuxen i Aleppo i Syrien, och har en master i 

arkitektur och restaurering från anrika Universidad de Alcalá i Spanien, ett av 

Europas äldsta universitet. 2008 föddes deras dotter Natalie. 

 

Det växer inte mossa på en sten i rullning 

Det är bra med förändring, säger Joachim, - man vidgar cirklarna och får 

inkludera nya intryck och tankar. Alla globala organisationer rör om då och då, 

ungefär vart tredje år, och oavsett vad som orsakar förändringen finns det saker 

att lära.  

För Joachims och hans familjs del innebar det att fyra år i München följdes av 

fyra år i Indien och därefter var hemmet beläget i Shanghai tills för två år sedan. 

”Shanghai och Kina har varit fantastiskt att leva i, det är säkert och tryggt och de 

sociala systemen funkar väldigt bra.! Natalie har gått på skolor såväl i Calcutta 

som i Shanghai, och trivts med det. Hennes huvudspråk är engelska, först med 

indiskt uttal, men sedan lät det mer som om hon kom från Michigan, eftersom 

många av hennes skolkamrater i Shanghai var därifrån. Numera går hon i en 

internationell skola i München, vilket medfört att uttalet blivit alltmer brittiskt.” 
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På flykt, så att säga 

Nu är du åter i Europa, - hur kom det sig? ”Det blev ett plötsligt uppbrott från 

Shanghai, totalt oväntat och definitivt oönskat.” Joachim berättar livfullt om hur 

familjen var på besök hos vänner i Calcutta under det kinesiska nyåret, och fick 

besked om att en konstig lunginflammation hade spridits från Wuhan, och att 

isolering stod för dörren i Shanghai. Det blev lockdown i Shanghai, Joachim och 

vaktmästaren var de enda som fanns på jobbet – ”alltid någon att spela 

bordtennis med, men svårt att få till arbetet.” En person per hushåll fick gå ut 

varannan dag för att handla. Det var inte hållbart att leva så och vi bestämde oss 

för att åka till Kuala Lumpur och invänta bättre tider. Vi trodde att det skulle gå 

över på några veckor, packade för det och var helt inställda på att snart komma 

hem till Shanghai igen. Efter tre veckor konstaterade vi att det inte skulle vara 

möjligt.” Så, med enbart nödvändiga persedlar packade, blev familjen ”corona-

flyktingar”. Efter diverse ytterligare äventyr hamnade de i Sverige, där Natalie 

kunde fortsätta göra skolarbetet på nätet, som de flesta andra. ”Jag träffade 

sedan min chef och vi bestämde att tiden i Shanghai var över, och att jag skulle 

återvända till München. En ny position, nya utmaningar och nya människor att 

möta. Andra eventuella planer kom på skam; alltför många hinder i form av 

stängda gränser, karantänkrav och galopperande pandemi gjorde det tryggast att 

stanna i Europa. Nu trivs vi i München, Natalie har hittat nya vänner och trivs i 

skolan, och Lena skapar sina vägar, även om det blir mer av språk- och 

pianolektioner än professionella engagemang. Därtill är det närmare att komma 

hem till mamma Birgit, som bor kvar i Huskvarna.” 

Att komma tillbaka och bo mitt i Europa hade också fördelen att det blev lättare 

att träffa Alexander och Philip, som då studerade  i Aachen respektive 

Rotterdam. Philip har sedan fortsatt sina studier i Stockholm, medan Alexander 

har blivit färdig med sin master i geologi och han arbetar nu utanför Skellefteå. 

 

Rädda klimatet 

Joachim resonerar på ett sätt som gör mig övertygad om att han verkligen har 

förmågan att skapa positiva effekter i varje situation, även de mest utmanande. 

När jag har följt honom på Facebook så har han ständigt dykt upp som talare på 

internationella konferenser, paneldebattör och idégivare kring förnyelsebar 

energi. ”Ja, det har blivit ganska mycket sådant,” skrattar Joachim, ”jag har 

framträtt vid ett 25-tal tillfällen sedan vi återkom till München. Det är intressant 

och viktigt att diskutera hur vi behöver bryta ner mål som är satta till 2050 så att 

de ger delmål som vi kan arbeta och mäta mot. Det kan ofta vara svårt att förstå 

hur komplex problematiken kring klimat och energi är, därför behövs många 



Sida 6 av 28 

 

samtal och mycket upplysning. Att diskutera kring CO2 och vätgas samt bringa 

reda i hur man kan skapa tillförlitliga och miljömässigt hållbara system är ett 

viktigt och stimulerande arbete,” menar Joachim. Och jag tänker att det är skönt 

att det finns sådana krafter som kan hjälpa oss att rädda klimatet på vår jord. 

 

Goda råd? 

Just nu försöker vi i redaktionskommittén för medlemsbladet att rekrytera nya 

medlemmar, kanske mest med fokus på de yngre, till föreningen. Ett sätt är ju att 

se hur vi som släktingar kan stötta varandra i fortsatt utveckling. Goda samtal 

med släkten kan ju vara ett sätt. Joachim svarar på min fråga om goda råd så här: 

”Se till att du ser dig om i världen, bo på olika ställen – det är stor skillnad 

mellan att besöka en plats och att bo på den – för  det ger dig automatiskt nya 

och intressanta perspektiv. Det är alltid väldigt lärorikt – och ibland utmanande 

– att bo och leva i en helt annan kultur. Prova!” 

 

Framtiden 

Nyfikenhet är en dygd och det medför att för Joachim och hans familj kan det 

mycket väl bli nya boplatser någonstans på klotet, det är ju något de gillar och 

har mycket erfarenhet av. Det är också stimulerande att vara chef, i så måtto att 

det är roligt att arbeta med människor och deras utveckling, säger Joachim. Att 

det professionella livet ska fortsätta att vara inriktat på hållbar industriell 

 

Joachim med sin familj. Från vänster: Lena, Alexander, Natalie, Joachim själv 

och Philip.  
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utveckling är självklart, och till det kan vi alla bidra! Det känns som ett bra tema 

att fortsätta samtala om när vi ses på släktmötet i september i Jönköping. Dit 

kommer Joachim med familj – och förhoppningsvis även du. Så spännande vi 

kan få det ihop!  

Vid tangentbordet: Kerstin Ljungström 

 

 

FAGGARED 1894 - En inventeringsbeskrivning 

Gottfrid Bergenheim (Fj.IV) och hans hustru Minnie (född von Schéele, Pl. III) 

flyttade till Faggared 1892 tillsammans med sina två döttrar, Signe och Hildur, 

vilka hade fötts under familjens tid i Amerika.1 

Jag förmodar att den beskrivning som följer är gjord av Gottfrid/Minnie då de 

ville sälja gården. Året därpå flyttade de till Kungsäters by, där de köpte 

gästgiveriet med speceriaffären. Flera av våra återvändare hade sitt första hem 

i Sverige på Faggared och Erik Theodor Bergenheim, deras far, född i Västra 

Karup (nuv. Båstads kommun) 1823, bodde där till sin död 1903. 

/ Bengt Jacobsson (Fj. IV/Pl.III)  

 

”Beskrifning öfver egendomen Faggared ¾ mtl i Elfsborgs län. År 1894.2 

3/8 mil från kyrka, skola, mejeri, qvarn och gästgifvaregård, samt postanstalt 

(Kungsäter).  

1 3/8 mil från närmaste järnvägsstation (Horred), samt 3 mil från Warberg. 3 

Byggnader:  

Boningshus 48 fot långt, 28 fot bredt, 17 fot högt, brädfoderat och oljemålat, 

samt täckt med tegel, innehåller, förutom förstuga, 4 ljusa och vackra rum, ett 

stort präktigt kök med skafferi, spis och bakugn å nedre botten, samt å öfvre 

våningen, 2ne (= tvenne) ljusa trefliga gafvelrum, rymlig vind, samt 4 st. större 

 

För samtliga noter svarar redaktören.  
1 I medlemsbladet årg 20, nr 2, 2020, redovisade Ingmar Nissen (Fj.VI) för första kullen 

Bergenheimares utvandring till, och erfarenheter i, USA.  
2 Mtl = Mantal. Ett mantal var en taxeringsenhet som utgjorde beskattningsgrund. Mantalet 

beräknades efter hur mycket säd man kunde odla. Talet uttryckte hemmanets skattskyldighet. 
Ett frälsemantal var befriat från skatt.  
3 I Sverige infördes metersystemet genom en förordning den 22 november 1878 med en 

tioårig övergångsperiod. De gamla måtten var tillåtna fram till utgången av år 1888.  
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vindskontor, där spannmål förvaras, gafvelrummen sakna eldstäder. Denna 

byggnad är byggd 1860 och brandf. för 3000 kr.4 

1) Drängstuga uppförd 1880 af timmer, målad med rödfärg, täckt med spån, 18 

fot lång 14 fot bred, 14 fot hög, brandförsäkradt för 200 kr. 

2) Ladugård uppförd af timmer, väggarna utvändigt klädda med spån, 144 fot 

lång, 22 fot bred, 16 fot hög, innehåller stall, fähus, 2ne logar, 4 lador, 

vagnbod, svinhus, tröskverkshus och vedbod, brandf. för 1,200 kr. Alla dessa 

byggnader är i ganska godt skick. Boningshuset, ett av de solidaste 

prydligaste i socknen, har nyligen undergått reparation, hvarvid byggnaden 

blifvit klädd utvändigt mellan brädfodringen och väggen med tjärpapp, samt 

invändigt med munksjöpapp. 

3) 3 källare finnas, däraf två äro i godt skick. 

Dessutom finnes riklig tillgång å brunnen och källa med godt vatten. En bäck 

rinner igenom egorna tätt vid gården och bildar flera fall, lämpliga för mindre 

vattenverk för gårdens behof. Egendomens areal är ca. 30 tnl. öppen åker 

under eget bruk, samt 298 tnl. skog och hagmark.5 En mindre del af 

åkerjorden består af mylla på grusbotten, hvaremot den största delen består af 

djup svartmylla på lerbotten. All åkerjord ligger i sammanhängande fält och 

kan igenom odling betydligt utvidgas. 

Även i skogen kan odling med fördel företagas. Under de tvenne sist 

förflutna åren är ca. 8 tld. täckdikadt å 7 å 8 qvarters djup, och en del sedan 

flera år tillbaka.6 Tillgång på god snäckblandad mergel finnes och är ca. 7 å 8 

tld. mergladt för första gången under vintern och sommaren 1893 och besått 

med råg.7 Ca. 5 tld. ligger i första årets gräsvall och ca. 9 tld. är besått med 

höstsäd. Åkerjorden är nästan alldeles stenfri och af särdeles god 

beskaffenhet, med behaglig sluttning mot sjön. Skogen som är i stark 

växtkraft, utgöres av gran, fur och björk, är för afverkning till timmer, spån, 

pitprops och bränsle lågt räknat värd minst 4000 kr.8 Alla egorna ligga i file 

med behaglig dosering till sjön.9 Utmärkt god jagt och fiske finnes.  

  

 
4 En fot motsvarar ca 30 cm. Brandf. = Brandförsäkrad.  
5 Tnl; tnd = tunnland. Ett tunnland motsvarar ca 5000 kvadratmeter.  
6 En kvarter (1/4 aln) = ca 15 cm.  
7 Mergel = märgel, kalkrik lera använt som råvara för tegel och cement; förr även som 

jordförbättringsmedel (Svensk ordbok)  
8 Pitprops = gruvstöttor  
9 Ägorna ligger troligen ”på rad”.  
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Till egendomen höra 5 torp, som utgöra följande10 

1) Utgör 30 mans o 10 qvins dagsverken vid budning och på egen kost, samt 

öfverdagna mot 1 kr per dag ena halfåret, samt mot 75 öre det andra 

halfåret å egen kost. 

2) Utgör 30 mans dagsverken, samt öfverdagar vid budning lika med 

föregående. 

3) Utgör 54 mans o 10 quins dagsverken på egen kost, samt öfverdagar lika 

med föregående. 

4) Utgör 14 mans dagsverken, samt betalar 20 kr kont. 

5) Detta torp är nyanlagdt och utgör 17 mans dagsverken å egen kost. 

 

Alla byggnader på torpen tillhöra torparne. Alla torparne äro dugliga bra karlar, 

som stå sig bra och har fyra af dem fått torpen i arf efter föräldrar eller 

svärföräldrar. På alla torpen födas 9 kor och 30 får. Alla torpen äro belägna i 

skogen, åkern är god och visar tydligen, att äfven nyodling i skogen förtjenar att 

företagas. Godt och rikligt bete finnes i såväl skog som hage. Utom hö och 

rofver skördades i fjol ca 80 tnr råg och nära 100 tnr hafvre, samt 110 tnr 

potatis.11 Egendomen är krono skatte och utgör dess skatter och onera omkring 

160 kr, som dock igenom grundskattens afskrifning och full roteringsersättning12 

inom kort kommer att minskas med ca 100 kr.13  

 

Inga undantag finnes. Egendomen, som har ett särdeles vackert läge, invid sjö, 

omgifven av löf och barrskog, säljes det ytterst billiga, men bestämda priset 

10,500 kr om uppgörelse sker före vårsådden och kan tillträdas genast vid köps 

afslutande. Endast 5 tusen kr fodras kont. resten kan få stå qvar mot inteckning i 

egendomen. I brist på köp så bortarrenderas egendomen på förmånliga villkor. ” 

 
10 Torp och torpare. Torpare arrenderade vanligen mindre jordbruksenheter, torp. Här avses 

alltså jorden och inte byggnaderna, vilka uttryckligen anges tillhöra torparna. Arrendet för s.k. 

skattetorp erlades i fastställda kontanta eller naturabelopp, eller med dagsverken. I Sverige 

förbjöds dagsverken som betalningsform för arrenden år 1943.  
11 Tnr = tunnor. En tunna motsvarar ca 150 liter.  
12 Onera, pluralis av onus = pålaga, vanligen skatt. Roteringsersättning var en statlig ersättning 

för skyldigheten för vissa lantegendomar att hålla manskap för soldattjänst. Det s.k. 

indelningsverket, systemet som försåg krigsmakten med bl. a. soldater, gällde ännu och 

sammanhängde med skatten. Skatten stod i proportion till det antal soldater som egendomen 

ansågs skyldig att tillhandahålla. 1812 hade ett beslut tagits om att försvaret skulle bygga på 

värnpliktsprincipen, men förverkligandet gick trögt. 1892 beslöt riksdagen slutligen att dessa 

sk grundskatter skulle avskrivas (efter ett krav från bönderna) och att värnpliktsutbildningen 

skulle omfatta 90 dagar. Avskrivningen av grundskatterna ägde rum stegvis under perioden 

1893 till 1904.  
 

 



Sida 10 av 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILKA BODDE PÅ FAGGARED?  

1891 1894 1896 1897 1900 1903 1903–
1912 

1914 

Gottfrid 

Bergenheim 

(Fj. IV) & 

Minnie (f von 

Schéele, Pl. 

III) återvände 

till Sverige 

med döttrarna 

Signe och 

Hildur och 

köpte 

Faggared. 

Gottfrid 

Bergenheim & 

Minnie 

funderar på 

att sälja 

Faggared när 

de flyttar till 

Kungsäter.  

 

Erik Theodor 

Bergenheim 

(Fj. 0) med sin 

andra hustru 

Hanna (f 

Westerlund) 

bor på 

Faggared. 

Erik 

Bergenheim 

(Fj. VIII) 

återvände till 

Sverige och 

övertog 

Faggared.  

Erik 

Bergenheim 

gifte sig med 

Helfrid (f 

Gyllenhammar) 

på Faggared. 

Robert von 

Schéele (Pl. X) 

och Sigrid 

Bergenheim 

(FJ. IX) gifte 

sig på 

Faggared. 

Torsten 

Bergenheim 

(Fj. XI) med 

hustru Sigrid 

(”Signe”)  

(f Hedin får 

Faggared  

 

Erik Theodor 

Bergenheim 

dog på 

Faggared.  

 

 

Erik & Helfrid 

flyttade till 

Kungsäter.  

Flera av 

Torstens och 

Sigrids 

(”Signe”) barn 

föds på 

Faggared: 

Gunnar 1910  

Sven 1906 

Sten 1908 

Valborg 1910 

Gunvor 1912. 

Torsten 

Bergenheim 

och Sigrid 

(”Signe”) 

flyttade från 

Faggared.  

 

 

 

 

Gottfrid 

Bergenheim 

dog i 

Kungsäter.  

 

 

 

 

Faggared, fotograferat vid släktmötet i Halland 2007. 

 



Sida 11 av 28 

 

TORSTEN BERGENHEIM (Fj. XI) PÅ FAGGARED 

Utdrag ur: Gunvor Maria Elisabet – Ett kvinnoliv under 1900-talet av Åsa 

Bergenheim och Borghild Skånfors, Umeå 2019.  

De partier av bokens text som utelämnats har markerats med (…). Dessa avsnitt 

har strukits syftet fokusera på Torsten och Faggared.  

[Redaktören ansvarar för kursiv text inom hakparentes. Läsaren hänvisas även 

till släktöversikten på sidan 5.] 

”Gunvor Maria Elisabet föddes den 3 september 1912 på gården Faggared i 

Kungsäters församling i Halland, som femte barn till Signe och Torsten 

Bergenheim. Båda föräldrarna kom från välbärgade familjer. 

Signe (1883 – 1919) var dotter till Britta f. Ersdotter (1850 – 1923) och Pehr 

Johan Hedin (1849 – 1918) i Edsbyn. Pehr Johan Hedin var hemmansägare och 

ägde dessutom både ett hotell och ett sågverk. Sågverksindustrin hade slagit 

igenom vid 1850-talet och utvecklades på kort tid till landets största 

exportindustri.  

(…) 

Torsten (1878 – 1952) föddes på Fjellaregården i Harplinge, som son till 

Johanna Westerlund (1842 – 1922) och fanjunkaren Theodor Bergenheim (1823 

– 1903), välbesuttna hemmansägare i Halland. Johanna var Theodors andra 

hustru, som han gift sig med knappt ett år efter första hustrun Johanna 

Petronellas död.  

(…)  

I USA hade Gottfrid och Minnie träffat två unga svenskar, som skulle utvandra 

med sina familjer och nu ville sälja sin gård i Halland, Faggared. Strax efter 

hemkomsten ordnades köpet. Gottfrid och Minnie flyttade in på gården med sina 

barn. Gottfrid hade stora planer och lät snart uppföra en ångsåg vid Oklången. 

(…) 

[Torstens föräldrar Theodor och Johanna sålde Fjellaregården 1894. Den då 

16-årige Torsten bodde först hos sin äldsta syster i Egnared och sedan hos sina 

föräldrar i Skara där han började som snickargesäll.]  

Vid 17 års ålder anställdes han [Torsten] av sin bror Gottfrid. Denne hade 

nyligen införskaffat gästgivargården nere i byn med tillhörande speceriaffär och 

flyttat dit. Han hade dock kvar Faggared, som nu sköttes av en dräng och dennes 

hustru. Gottfrid behövde en hårt arbetande allt-i-allo och Torsten, som 

vantrivdes i Skara, accepterade med glädje. Det var visserligen oavlönat arbete, 

men han fick ”fritt vivre” [= fri kost och fri bostad] och det var gott så. Gottfrid 

var dock inte nådig med sin lillebror. Mjölk skulle hämtas på Faggared klockan 

fyra på morgonen för leverans till mejeriet med kärra, och därefter vidtog den 
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egentliga arbetsdagen i affär och virkeslager.  

(…) 

Efter ett år fick Torsten sin första lön av Gottfrid, som strax därefter föreslog att 

Torsten skulle börja som biträde hos svågern Richard von Schéele i Ullared. 

Richards biträde skulle i stället börja hos Gottfrid. Så blev det. Ullared låg nära 

både Egnared och Faggared, och dit gick Torsten varje söndag.  

(…)  

[Torsten accepterade så småningom en anställning som stationskarl och senare 

skrivare vid SJ. Sedan fick han erbjudande om att bli konstorskrivare vid Dala-

Hälsinglands järnvägsaktiebolag som hade börjat byggas 1897.]  

 

Torsten flyttade till Edsbyn då han var 21 år, och där bodde även brodern Folke. 

I Edsbyn träffade de systrarna Hedin, Signe och Stina.  

(…) 

Den 22 mars 1902 vigdes så Signe och Torsten samt Stina och Folke i 

Ovanåkers kyrka  

(…) 

I gåva fick de båda paren varsin gård i Halland, Torsten och Signe fick Faggared 

medan Folke och Stina fick Brännared.  

Faggared hade varit i Gottfrids och Minnies ägo sedan de återvände från 

Amerika. De hade dock själva inte bott där sedan 1895, och året därpå hade 

brodern Erik tagit över skötseln av gården. Samtidigt hade också Theodor och 

Johanna flyttat dit, efter att ha bott i Skara några år. Erik brukade gården till 

1903, då han flyttade till Kungsäter med sin familj. Det passade då 

utomordentligt bra att den nygifte brodern Torsten och hans unga hustru tog 

över gården – och med den ansvaret över föräldrarna. I närheten av Kungsäter 

låg också Brännared. Pehr Johan Hedin hade många gånger hört Gottfrid, som 

själv var sågverksägare, tala entusiastiskt om denna fina skogsgård. När gården 

så blev till salu köpte Per Johan den. Det var skogen han var intresserad av, 

själva gården gav han till Stina och Folke. Både Faggared och Brännared var 

vackra gårdar, men de var sinsemellan mycket olika, inte minst vad gällde 

storlek och status. Att det var Folke och Stina som fick den större och 

modernare gården, Brännared, sågs säkert som naturligt. Stina var äldre än 

Signe, och Folke var äldre än Torsten.  

(…) 

Faggared var en stor gård med många rum. Mangårdsbyggnaden var gammal, 

byggd redan 1835 i 1700-tals stil. Den var lång och bred i 1½ plan, med brutet 

tak och små fönster. Rummen var stora men det var lågt till tak. Det var långt 

ifrån bekymmersfritt att försörja sig som lantbrukare på Faggared gård.  
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(…) 

På Tommared, en halvmil sydväst om Faggared, bodde Torstens yngste bror 

Yngve med sin familj. På någon mils avstånd låg Grytegården och där bodde 

den äldre brodern Erik. Stinas och Folkes Brännared låg en dryg mil norrut, vid 

sjön Tolken. 

(…) 

Faggared var en osäker inkomstkälla och Torsten behövde lära sig ett och annat 

om affärer. Hos sin svärfar kunde han komma in i sågverksbranschen, för att på 

sikt rent av ta över broderns ångsåg nere vid Oklången.  

(…) 

Sågen fick dock Torsten aldrig ta över, därtill hade han varken kunskap, 

viljestyrka eller affärssinne. Torsten var en representant för den jordägande 

överklassen, för de besuttna bönder som genom jorden och gården skapade sig 

en förmögenhet och en social position. Det viktiga var att ärva, äga och förvalta 

jorden. Brodern Gottfrid hade andra värderingar. Det viktiga för honom var att 

förvärva nya egendomar samt att öka sitt kapital och sin sociala position, snarare 

än at besitta och förvalta fasta värden. Gottfrid hade bott i Amerika och hans 

värderingar hade påverkats av den kapitalistiska anda som präglade landet i 

väster. Det gällde att göra något av sitt liv, att skapa något, att investera, at 

expandera, kort sagt att göra karriär. Visionen av livet som en tid för karriär stod 

i centrum för uppfostran av pojkar, ”du blir vad du presterar”.  

(…) 

Torsten hade fostrats i en annan anda, och han hade svårt för att finna sig tillrätta 

i den nya tidens karriärtänkande. Torsten stod för det gamla, Gottfrid för det 

nya, och det lönade sig.  

Signe hade i stort sett fött barn vartannat år. Hon var sliten. Hennes öde var 

möjligen typiskt för lantöverklassen i äldre tid – att 1700- och 180-talens 

överklasskvinnor fick lov att finna sig i att föda barn vart och vartannat år var 

snarare regel än undantag.  

(…) 

Våren 1914 bytte Torsten Faggared mot den närbelägna herrgården Vasse i 

Horred. Signe var gravid för sjätte gången.” 

 

[Bergenheim, Åsa & Skånfors, Borghild, Gunvor Maria Elisabet: ett kvinnoliv 

under 1900-talet. Boken kan beställas från Åsa. Skriv till henne på adressen: 

asa.bergenheim@umu.se.]  
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HORRED ligger på en rak 

linje mellan Borås och 

Varberg. Borås ligger ca 55 

km nordväst om Horred 

medan Varberg ligger ca 35 

km sydväst om Horred. 

 

Kartområdet ligger mellan 

Viskan och Ätran. 

Efterledet ”-red” i 

gårdsnamnen betyder röjd 

eller öppen plats. 

Mätt på kartan är avstånden 

från Faggared till Brännared 

och från Faggared till 

Egnared ca 15 km.  

Torsten Bergenheims vandringsområde 

sträckte sig från hans eget Faggared 

norrut till Brännared, där den något 

äldre brodern Folke, gift med Stina 

Hedin, bodde. Västerut bodde Gottfrid 

och Minnie i Kungsäter och brodern 

Erik med hustrun Helfrid strax norr om 

dem på Grytegården. På Torstens 

Faggared bodde även hans far Erik 

Theodor med sin andra hustru Hanna. 

Direkt syd om Faggared ligger 

Tommared, där bror Yngve och Olga 

Bergenheim bodde. I sydost bodde hans 

äldsta halvsyster Euphrosyne, gift med 

Lars Westerlund, präst i Egnared, och 

strax söder om dem, i Ullared, bodde 

svågern Richard von Schéele gift med 

Torstens näst äldsta halvsyster Therése. 

År 1914 flyttade Torsten från Faggared 

till Vasse, norr om Horred. 

 

Brännared 

HORRED 

Kungsäter 

och  

Faggared & 

Tommared 

Egnared 

Ullared 

Grytegården 

och  

Vasse 
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Den följande artikeln är en repris från Medlemsbladet nr 1 1999 (På omslaget av 

misstag daterad 1998). Jag har i avskriften justerat några noter och ordnat dem i 

löpande nummerföljd, samt lagt till ett par illustrationer. (OP Melin, redaktör) 

 

I NAPOLEONKRIGENS SKUGGA –  

Kvartermästaren Gustaf Bergenhe(i)ms liv 

I början av 1800-talet, närmare bestämt 1814-1815, utkämpade Sverige sitt 

senaste och förhoppningsvis sista krig. En av dem, som deltog i detta, var vår 

anfader Gustaf Bergenhe(i)m, far till fanjunkaren på Fjällaregården, Theodor 

Bergenheim. Nedan skildrar Kjell Sjöberg (Fj.XI) Gustafs händelserika liv.  

Erik Gustaf Bergenhem föddes den 4 december 1775 på 

regementsskrivarebostället Stora Årsås i Segerstads socken väster om Karlstad. 

Fadern, Anders Bergenhem (*1740), var vid tiden för Gustafs födelse sergeant 

och mönsterskrivare vid dåvarande Nerike-Vermlands regemente. Han var son 

till komminister Haquin Bergenhem i Dalby i övre Klarälvdalen och dennes 

hustru Sara Maria Swartz. Modern, Christina Apelquist (*1751), var dotter till 

frälsefogden1 vid Apertingodset i Kil, Gustaf Apelquist, och dennes hustru 

Maria Todin.  

Till Stora Årsås hade familjen, bestående av mor och far samt två döttrar, något 

år innan Gustaf föddes kommit från furirsbostället Mörkerud strax öster om 

Mellanfrykens nordligaste del. Där, i Sunne socken, synes föräldrarna ha bott 

sedan giftermålet i Östra Ämtervik våren 1770. På Mörkerud föddes Gustafs 

äldsta syster, Lisa Maria, som enligt husförhörslängden var ofärdig och sjuklig, i 

slutet av 1770 och möjligen också hans andra syster, Cajsa Lovisa, 1773.  

När Gustaf ännu var liten flyttade makarna Bergenhem åter norrut, först till 

Wästergård i Östra Ämterviks socken öster om Mellanfryken, där de bodde ett 

par år – här föddes ytterligare en son, Carl Fredrik, 1778 – och sedan till en 

annan gård ett stycke öster om Övre Fryken, Åleby i Sunne socken, där de kom 

att stanna några år. Här kom den yngste sonen, Håkan Magnus, till världen 

1782.  

År 1784 flyttade familjen till Norra Grimstad i Boda socken för att året därpå 

bosätta sig på Allström i Alsters socken strax öster om Karlstad. 

Anders Bergenhem tycks ha varit sjuklig under sina sista år. Han beviljades 

avsked med fänriks grad, avled av kolik år 1789 i Karlstad och jordfästes av 

 
1 Frälsefogde, förvaltare på ett frälsegods, ett gods som hade frälsevillkor, d.v.s. var befriat 

från skatt till kronan.  
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biskop Herman Schröderheim efter lysning i Kil. (Den dåvarande kyrkan i Kil 

låg för övrigt vid det ovannämnda Apertingodset.)  

Gustaf Bergenhem gick någon tid i skola i Karlstad, innan han som tolvåring tog 

värvning som ”wollontaire2 wid Wermlands Fält Jägare Bataillon” år 1788. 

Året därpå, samma år som fadern avled, utnämndes han till förare3, vilket 

innebar att trettonåringen ingick i kompanistaben och fick ansvara för trossens 

färdvägar och lägerplatser och för de sjuka inom kompaniet.  

Den 24 juli 1794, ett par år efter mordet på Gustav III, blev Gustaf Bergenhem 

förare vid Svea Livgarde i Stockholm. Gardet var en utvald elittrupp, som 

främst var utsedd till kungens beskydd. Sålunda ansvarade Svea Livgarde i 

fredstid för högvakten vid slottet och skötte dessutom bevakningen vid åtskilliga 

posteringar såsom Gustav Adolfs torg, tullarna, Karlberg, Haga och 

Drottningholm. Fortfarande inkvarterades livgardisterna på olika håll i staden, 

och först från slutet av september 1803 fick 

kompanierna efter hand flytta in i den egna 

kasernen vid Fredrikshov.  

Den 2 juni 1804 höll hertig Karl, Gustav IV 

Adolfs farbror och förmyndare, 

generalmönstring med Svea livgarde på 

borggården vid Stockholms slott. Gardet 

bestod av 1.200 man uppdelade på 10 

kompanier. Chef för regementet var den 

femtioårige översten Carl Mörner, som senare 

blev fältmarskalk och överståthållare.  

Av en ”Tour och Anciennitets4 Rulla samt 

Tjensteförteckning öfwer Under Officerarne 

wid Skånska Kongl. Hussar Regementet för år 

1819” (samt en dito för år 1825) framgår att 

Gustaf Bergenhem var ”Commenderad i 

Pommern” 1805 och 1806. Det så kallade 

Pommerska kriget 1805-07 

 
2 Wollontaire, volontär, (här:) fast anställd militär med menigs tjänstegrad som undergår 

utbildning till underbefäl. (Nationalencyklopedins ordbok.)  
3 Förare, ”sedan 1500-talet i Sverige benämning på underofficer som ingick i fänikans 

(kompaniets) stab. Föraren skulle biträda fänriken samt svara för trossen och de sjuka vid 

fänikan, för uppröjning av marschväg och för utseende av lägerplatser. Benämningen bortföll 

under i början av 1800-talet.” (Nationalencyklopedin) 
4 Anciennitet, princip om företräde vid utnämning på grund av flera tjänsteår; även ”antal 

tjänsteår”. 

 

Fredrikshovs slott, intill 

Oscarskyrkan i Stockholm, har 

flera minnesplaketter, varav denna 

för perioden 1803 – 1888 som 

Svea livgardes kasern. 
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var en följd av Sveriges inträde i den tredje koalitionen mot Napoleon, 

bestående av Storbritannien, Ryssland och Österrike. De förbundna behövde 

Svenska Pommern som bas och som övertalningsmedel användes subsidier. 

Gustav IV Adolfs beslut att gå med i kriget dikterades främst dels av rent 

legitimistiska intressen, dels av omtanke om Europas jämvikt.5  

Den 3 oktober 1805 fick överste Mörner order om att snarast låta en bataljon av 

gardet avgå till Svenska Pommern för att därifrån tillsammans med engelska och 

ryska trupper driva bort fransmännen från Hannover i Nordtyskland. Styrkan 

skulle fortast möjligt marschera till Karlskrona och där gå ombord på 

örlogsfartygen  för vidare transport till Rügen. Den 8 oktober var styrkan 

färdigorganiserad. 50 grenadjärer6, 520 musketerare och 10 jägare med befäl, 

trumslagare, klarinettblåsare och profosser marscherade i flygande fläng med 

dagsetapper på 9-10 mil. Den 17 oktober samlades kompanierna vid Bubbetorps 

gästgivargård i Rödeby för att i god ordning marschera in i Karlskrona. Kungen 

var påfallande intresserad av uniformer, och gardessoldaterna bar 1802 års 

mundering med gula byxor, hattplymer, ränslar och flaskor och med kapporna 

rullade kring axeln.  

(Under den snabba marschen förlorade bataljonen bland annat 8 gevär, 23 

bajonetter, 6 kappor, 12 hattar, 8 kopparflaskor och 9 ränslar. 

Regementskrigsrätten i Stralsund ansåg att förlusterna berodde på den stora 

brådskan och föreslog att de förkomna persedlarna skulle avskrivas. Kungen 

godkände emellertid inte rekommendation utan bestämde att förlusterna skulle 

ersättas av befälet, ett beslut som inte förbättrade relationerna mellan kungen 

och hans garde!) 

 

Både embarkeringen i Karlskrona och landstigningen vid Poste på Rügen skedde 

under svårt oväder. I december 1805 marscherade så den svenska armén in i 

Hannover tillsammans med ryska trupper. Gardesbataljonen slog läger i 

Lauenburg vid högra Elbestranden, och Gustaf Bergenhem var nu som tidigare 

ansvarig för tross, förläggning och de sjuka inom sitt kompani.  

Fälttåget utvecklade sig emellertid inte som Gustav IV Adolf hade tänkt sig. I 

och med Napoleons seger vid Austerlitz den 2 december var kungens 

förhoppningar grusade. I april 1806 ryckte överlägsna franska trupper fram mot 

svenskarna, som drog sig tillbaka till Pommern för att i oktober återskeppas till 

 
5 Selander, Bengt (red.), Kungl. Svea livgardes historia, 5, 1719-1976, Stift. för Svea livgardes 

historia, Stockholm, 1976, s. 75. 
6 Grenadjär, infanterist vid ett elitförband; (äv. benämning på soldat med uppgift att kasta 

granater mot fienden). 
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Stockholm. Det bedrövliga fälttåget slutade med att fransmännen besatte hela 

Pommern.  

I ovannämnda ” Tour och Anciennitets Rulla” kan man också – med viss möda – 

läsa att Gustaf Bergenhem ”öfwervarit affairen wid Lokalax, Helsinge, Sävar, 

Ratan och reträtten från Åland”.  

Bakgrunden till det olyckliga kriget med Ryssland 1808-09  

var alliansen i Tilsit mellan Napoleon och Alexander I som medförde krav på 

att Sverige skulle stänga sina hamnar för Storbritannien och förklara krig mot 

detta land och samtidigt gav Alexander fria händer i norra Europa. Den direkta 

anledningen till det ryska anfallet i februari 1808 var Gustav IV Adolfs vägran 

att bryta med Storbritannien. Genom att både Danmark och Preussen av 

Napoleon tvingade förklara krig mot Sverige blev landets läge synnerligen 

allvarligt. Det olyckliga kriget avslutades med freden i Fredrikshamn den 17 

september 1809, den hårdaste fred Sverige slutit. Förlusten av Finland och 

Åland innebar att rikets yta minskades med mer än 1/3 och befolkningen med 

1/4.7 

 

Den 21 februari 1808 överskred en rysk armé utan krigsförklaring gränsen till 

Finland. Samtidigt kom besked om att den franske marskalken Bernadotte med 

en stor armé var på väg över Danmark och hotade Sveriges sydgräns. I Finland 

drog sig den svenska armén mot norr och överlämnade landet i ryssarnas händer. 

Fästningen Sveaborg, som skulle vara ett starkt motståndsnäste i ryssarnas rygg 

vid den kommande svenska motoffensiven norrifrån, kapitulerade utan 

tvingande skäl den 3 maj. För att understödja motoffensiven beslöt Gustav IV 

Adolf sent omsider att företa ett landstigningsföretag från Sverige.  

Gustaf Bergenhem ingick sannolikt inte i den kommendering av Livgardets på 

200 man, som i början av maj fick order om att avgå på en särskild expedition. 

Två fältkompanier iförda 1804 års munderingsrock med vit väst och vita byxor 

ställde upp på kaserngården den 6 maj halv fem på morgonen. Truppen 

marscherade till Grisslehamn, varifrån den överfördes till Åland och förenades 

med andra trupper till en styrka som kallades Finska södra armén. Den 18 juni 

kom meddelande om att landstigningen skulle ske på Lemo udde en halvmil från 

Åbo. Expeditionen mötte överlägsna trupper, förlorade 214 man i döda och 

sårade och tvingades tillbaka till Åland. I juli kom så kungen själv till Åland. 

Trupperna förstärktes. Från Livgardet utkommenderades ytterligare 150 man, 

däribland Gustaf Bergenhem, och i början av augusti räknade gardeskåren i 

första brigaden 350 man.  

Enligt den nämnda ”Tour och Anciennitetsrullan” utnämndes Gustaf Bergenhem 

den 15 juli 1808 till ”Corporal vid Lif Gardet till Häst”. (Detta livgarde var 

 
7 Kungl. Svea livgardes historia 5, s.78.  
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inte detsamma som Svea livgarde. Dock förefaller det som om Gustaf 

Bergenhem ännu en tid tjänstgjorde vid sitt gamla regemente. Exempelvis kan 

jag inte återfinna Livgardet till häst under expeditionen till Ratan och Sävar, där 

han bevisligen deltog. Måhända kom utnämningen i god tid före fullmakten.) 

Någon gång under 1808 belönades Gustaf Bergenhem också med ”S Medaille” 

för tapperhet i fält. 

Den 17 september företogs ett nytt anfall mot den finska kusten, denna gång mot 

Lokalaks, och uppgiften var att skära av de ryska förbindelserna mellan Nystad 

och Åbo. Landstigningen misslyckades, och svenskarna förlorade 132 man i 

döda och sårade. 

Så gav kungen order om ett nytt landstigningsförsök vid Helsinge måndagen 

den 26 september. Till befälhavare utsåg kungen plötsligt överstelöjtnant 

Lagerbring, som  

tog emot uppgiften med stor ovilja: han hade för det första aldrig trott på 

landstigningsplanen, hade utsikterna till framgång minskat sedan ryssarna 

uppmärksamhet hade väckts, för det tredje var trupperna i fartygen sjuka eller i 

dålig kondition, för det fjärde var utrustningen bristfällig och för det femte 

hotades landstigningseskadern av ryska flottstyrkor. […] Till en början avlöpte 

allt väl. Trupperna trängde under ett dygns framgångsrika strider ungefär 7 km 

inåt land mot Vehmo. Under tisdagen ersattes den tvivlande Lagerbring som 

befälhavare, på kungens befallning, av en överste G R Boije. Denne officer 

tycks inte bara ha delat sina kollegors skepsis inför Gustav IV Adolfs planer: 

han stod uppenbarligen också i rysk sold! Under natten mellan tisdagen och 

onsdagen lär han ha trätt i hemlig kontakt med ryssarna och överenskommit om 

en svensk reträtt. […] Följande dag, onsdagen den 28 september, inledde Boije 

vid middagstiden en hastig reträtt, som lämnade en del av trupperna bakom sig. 

Återtåget skall ha skett så hastigt att det utbröt kaos och panik när soldaterna 

skulle gå i båtarna.8  

 

En viss förvirring tycks ha uppstått vid reträtten. Kungen som bevittnade 

återtåget från sin jakt Amadis blev upprörd över ”truppernas nesliga flykt”. […] 

Därför bestämde han att dessa regementen skulle berövas sin rangställning. 

Livgardet till fot skulle i fortsättningen bära namnet Fleetwoodska regementet 

efter sin nye sekundchef.  Denna drakoniska order följdes av andra 

förödmjukande bestämmelser. De gällde förändringar av plymer, hattar och 

vapenplåtar. Kungen fastställde att alla persedlar skulle göra lika med andra 

värvade regementens. […] Gardesregementenas degradering väckte stort 

uppseende i huvudstaden och innebar ett mycket hårt slag för gardesofficerarna. 

Livgardenas rangföreträde innebar att officerarna vid dessa regementen i 

tjänsteställning gick före vanliga officerare av en grad över dem själva. […] 

Degraderingen innebar också en svår ekonomisk förlust för officerarna som fick 

 
8 Anders Persson, 1808: gerillakriget i Finland. Stockholm 1986, s. 231.  
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stora reduktioner i lön. […] Allt tyder på att kungens beslut var överilat och 

orättvist och att majoriteten av gardets befäl och manskap skött sig väl under 

landstigningen vid Helsinge. Gardesofficerarna var oerhört förbittrade och 

kände sig skamligt behandlade. […] Degraderingen av officerarna fick viktiga 

politiska följder. På Åland bildades en grupp missnöjda gardesofficerare, som 

blev drivande vid 1809 års revolution.9  

 

Framåt vintern nödgades den svensk-finska armén utrymma Finland, men Åland 

hölls fortfarande. I februari 1809 kom general von Döbeln för att överta befälet 

över ögruppen. Hans situation var ytterst besvärlig ”hela den svåra vintern 1808-

09, då matbrist, trängsel och fältsjuka gjorde de åländska öarna till en helvetets 

förgård.”10 

I mars 1809 gick överlägsna ryska trupper till anfall över isen mot Åland. 

Den 13 mars arresterades Gustav IV Adolf på Stockholms slott av en grupp 

adelsmän medan han höll på att göra sig redo att fly till hären i Skåne.  

von Döbeln var fast besluten att försvara ögruppen. Redan den 14 mars fick han 

emellertid besked om statskuppen i Stockholm och samtidigt en order av hertig 

Karl att omedelbart återtåga med sina trupper till fastlandet. Den 15 mars fick 

trupperna order om att göra sig beredda för återtåget. Medan Döbeln förde 

underhandlingar om vapenvila med ryssarna, avmarscherade hans trupper 

efterhand över isen i snöyra och dålig sikt. Den Fleetwoodska brigaden bildade 

arriärgarde11 och utkämpade strider mot förföljande kosackstyrkor. Förlusterna 

blev stora. Tillsammans 304 man förlorades i fångna, döda och sårade.  

Redan innan återstoden av det Fleetwoodska regementet nått fastlandet, fick det 

av hertig Karl (som blev ny kung den 6 juni under namnet Karl XIII) tillbaka sitt 

gamla namn, Svea livgarde.  

Den 25 mars slöts så kapitulationen i Kalix, varefter ryssarna ockuperade Umeå 

och hela Västerbotten. Regeringen som med hjälp av en engelska flotta ville 

utnyttja sin överlägsenhet till sjöss beslöt att företa en landstigningsoperation 

norr om Umeå för att därefter med hjälp av ett samordnat svenskt anfall 

söderifrån omringa de ryska trupperna i Västerbotten.  

Den 25 juli gavs order om att hela Svea Livgarde skulle avgå tillsammans med 

expeditionen. En bataljon om fyra fältkompanier, inalles 334 man, organiserades 

och gick ombord på galärerna Taube och Småland vid Skeppsbron. Därefter 

 
9 Kungl. Svea livgardes historia 5, s. 80 f.  
10 Persson, s. 236.  
11 Arriärgarde, eftertrupp med uppgift att under tillbakamarsch skydda en trupp mot 

överraskande anfall bakifrån.  
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samlades i hemlighet två linjeskepp, en fregatt, ytterligare fyra galärer, trettiosex 

kanonslupar, tre mörsareslupar och ett trettiotal roslagsskutor vid Gräddö. Den 

16 augusti steg trupperna iland vid Ratan. Landstigningsstyrkan bestod av 

omkring 3.000 man och var indelad i tre fördelningar. Till den andra hörde 

livgardesbataljonen under ledning av major Lovisin. Truppen avancerade 

långsamt söderut mot Umeå. På morgonen den 18 gjorde man halt vid Sävar 

ungefär två mil från staden, måhända för att invänta det planerade anfallet från 

den svenska armé, som emellertid stoppats av generallöjtnant Kamenskijs ryska 

trupper vid Hörnefors.  

När Kamenskij snart nog 

fick besked om den svenska 

landstigningen handlade 

han snabbt och effektivt. 

Han satte sina styrkor i 

rörelse, marscherade åtta 

mil på trettiosex timmar och 

gick därefter omedelbart till 

angrepp mot svenskarna! 

Striderna i Sävar började vid 

sextiden på morgonen den 19 

augusti och fördes på flera 

fronter. De häftigaste 

bataljerna stod vid Sävar by, 

på Krutbrånet och på 

Finneberget. Fram på 

eftermiddagen fick 

[expeditionens chef, 

generallöjtnant] Wachtmeister 

besked om att flera tusen 

ryssar gått över ett vad 

(Ryssvadet) söder om Sävar 

för att falla svenskarna i 

ryggen.12 

Gardesbataljonen, som hade 

gått i ställning på Palmbrånet, skickades då som förstärkning mot Grangården 

nära det nuvarande Ryssvadet. Major Lovisin lyckades också genom en snabb 

omgruppering falla ryssarna i ryggen. När sedan andra ryska trupper hotade att 

 
12 Sture Lövgren, I ofredens spår: historieteckning och minnesmärken över finska kriget 1808-

1809 i Västerbottens kustland. Umeå 1990, s. 8 f.  

 

Skiss över området nordost om Umeå som visar Sävar, 

Djäkneboda och Ratan. – ur Nordisk familjebok 

(1922), vol.33, p.361-362.  
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avskära livgardesbataljonen från huvudstyrkan, tvingades han slå sig igenom. 

Bataljonen led stora förluster i striden. 33 soldater stupade.  

Det ovannämnda meddelandet, som visade sig vara synnerligen överdrivet, 

rentav 

felaktigt, gjorde att Wachtmeister beordrade reträtt mot Djäkneboda trots att 

svenskarna stod sig väl mot det utmattade rysa manskapet. Djäknebodapasset 

mellan två sjöar hade militärstrategiskt bedömts vara mycket bra för att kunna 

stänga fiendens väg mot norr, men av rädsla för att även här bli kringskuren 

gick Wachtmeister direkt tillbaka till Ratan dit han kom på natten den 20 

augusti. Kamenskijs trupper var då alltför utmattade för att kunna följa. Redan 

på förmiddagen den 20 framryckte dock Kamenskij mot Ratan varvid strid 

uppstod i passet intill hamnen. Svenskarna fick understöd av flottans artilleri 

och Kamenskij retirerade utan att svenskarna förföljde. Kamenskijs avsikt med 

bataljen i Ratan var att rädda sig norrut vilket också lyckades.13 

 

Den 22 augusti gick den 

svenska styrkan återigen 

ombord på fartygen, lämnade 

Ratan och återvände så 

småningom till Roslagen.  

Under expeditionen till 

Västerbotten hade Livgardet 

förlorat 95 man i döda, sårade 

och fångar. De sammanlagda 

förlusterna under de båda 

krigsåren 1808-09 var avsevärt 

större. Vid en generalmönstring den 8 november 1809 var bara 277 man 

närvarande av en ordinarie styrka på 800 man. 200 man rapporterades som 

fångna eller saknade. 33 var dödsskjutna, 42 hade avlidit på sjukhus och diverse 

ställen, 4 hade rymt och 2 strukits i rullorna för brott. Ett hundratal soldater 

rapporterades sjuka.  

Men korpral Gustaf Bergenheim var alltjämt i livet. Åter i Stockholm deltog han 

tillsammans med hela garnisonen vid den mördade riksmarskalk Axel von 

Fersens begravning i december 1810. Kanske tillhörde han den kontingent om 

två kompanier som några månader tidigare kommenderades att svara för 

vakthållningen då den nye tronföljaren skulle väljas vid riksdagen i Örebro i 

augusti 1810. Med all sannolikhet deltog han också då gardet paraderade i och 

vid slottet vid Karls Johans intåg i Stockholm  den 2 november samma år. (Om, 

 
13 Lövgren, s.8 f.  

 

Svenska kanonslupar beskjuter de ryska trupperna vid 

Ratan. Akvarell av Carl Gustaf Gillberg. 
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vilket väl är troligt, han vid den tiden tjänstgjorde vid Livgardet till häst, är 

dessa antaganden skäligen lösa…) 

Den 23 november förordnades kronprins Karl Johan till generalissimus över 

krigsmakten, och disciplinen och arbetstakten skärptes omgående inom arméns 

samtliga förband. Han inspekterade och övade ofta trupperna personligen, bland 

annat hela Livgardet på Skeppsholmens den 11 mars 1811. Han gav också order 

om att övningar i bataljon och brigad skulle äga rum efter den ordinarie 

sommarexercisens slut. 

Den 30 april 1811 utnämndes Gustaf Bergenhem till korpral vid ”nr 5 Bjäre 

härads skvadron” vid Kongl. Skånska Husarregementet och fick den 11 

september samma år fullmakt som ”Corporal och quartermästare”.14 

Han gifte sig med den femton år yngre Johanna Christina Beata Örnquist, född i 

Helsingborg den 11 september 1791 och dotter till rustmästare Olof Huzahr 

Örnquist och Maja Hansdotter. 

(Missuppfattningen med Johannas efternamn uppstod med all sannolikhet när 

hon som nygift kom till underofficersbostället i Västra Karup med en slarvigt 

skriven flyttningsattest från prästen i Helsingborg: 

fru Quartermästerskan Bergenhem 

Johanna Christina Beata Örkewitz [felaktig stavning!] 

Är född uti Helsingborg d. 13 september 1791 [felaktigt datum!] 

Attesteras d. 16 Januari 1813 

Elias Follin 

Pastor) 

 

Tämligen omgående fick den unga Johanna Örnquist bo ensam på ”Houf (Hov) 

nr 2” i Västra Karup nära Båstad. Den flera gånger åberopade ”Tour och 

Anciennitets Rullan” visar nämligen att Gustaf Bergenhem vid den tiden 

”bewistadt Fält Tåget i Tyskland (enligt rullan från 1825 även Frankrike), 

warit Canonbetäckning wid Dennewitz, öfverwarit affairen wid 

Grossbeeren och Leipzig”.  

År 1812 fick kronprins Karl Johan löfte om hjälp från Ryssland för att besegra 

Danmark och återerövra Norge. En förutsättning för denna hjälp var att Sverige 

dessförinnan ställde sin här till förfogande i den fortsatta kampen mot Napoleon. 

På våren 1813 började därför större delen av den svenska armén att flyttas över 

till Pommern och förenades med de allierade styrkorna i området.  

 
14 Kvartermästare, befäl som ledde underhållstjänsten inom ett kompani eller högre förband: 

(äv. anförare av ryttaravdelning). 
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De allierades stridskrafter delades i tre stora arméer: en österrikisk-preussisk, 

[…] en rysk-preussisk […] och en preussisk-rysk-svensk med svaga engelska 

och andra tillskott om sammanlagt nära 160.000 man – varav 30.000 svenskar – 

i Nordtyskland under ledning av kronprinsen av Sverige. I alla tre större 

drabbningar, som nordarmén utkämpade, hölls den svenska kåren (liksom f.ö. 

även den ryska) så gott som helt i reserv. Vid Grossbeeren (23 augusti 1813) 

och Dennewitz (6 september 1813) var det blott svenskt ridande artilleri 

(Wendes artilleriregemente), som fick gå i elden. Vid Leipzig (16-19 oktober 

1813) deltog likaledes artilleriet men därjämte sista slagdagen även en mindre 

infanteristyrka vid själva stormningen av staden. Om man därtill lägger att 

svenska trupper utkämpade en mindre men rätt blodig strid vid Elbeövergången 

nära Rosslau, är faktiskt allt sagt om deras deltagande i striderna i detta fälttåg. 

Att de användes blott som reserv är alldeles tydligt.15  

 

I slaget vid Dennewitz beordrades Gustaf Bergenhem och de skånska husarerna 

att skydda artilleriet. Striderna mellan preussare och fransmän stod och vägde, 

tills de svenska regementena efter strapatsrika ilmarscher nådde 

krigsskådeplatsen. En svensk dagbok berättar: 

Tvenne ridande artilleribatterier framryckte i galopp. Kanonerna hoppade över 

lik och blesserade. En del av dessa på knä knäppte händerna till bön om 

förskoning – förgäves. ”Framåt!” dundrade Cardell [överste vid Wendells 

artilleriregemente]. Vår regementspastor, Klosterberg, påträffades å det 

övergivna slagfältet, sysselsatt med att förbinda  sårade. En officer med 

regementsofficers epåletter låg utsträckt på rygg med uppriven mage. ”I Guds 

namn, döda mig!” ropade han till mig. I detsamma såg jag ett ridande batteri i 

ful fart framrycka. Jag skyndade åt sidan men vände åter sedan det passerat -till 

den sårade. Han hade fått sin bön uppfylld – huvudet låg krossat av 

kanonhjulen.  

 

I det avgörande slaget vid Leipzig deltog alltså Wendes artilleriregemente ännu 

en gång, men veterligen var inte Kongliga Skånska Husarregementet direkt 

inblandat då, liksom inte heller vid den slutliga stormningen av själva staden. En 

annan svensk dagbok berättar: 

Över blesserade preussare, sönderskjutna vagnar, övergivna franska kanoner 

störtade vi genom portvalvet in i ett riktigt helvete på gatan. Krutrök 

fördunklade allt. Husportarna voro stängda; men ur alla fönster, ur alla gluggar 

och från hustaken slungades döden i det mest mördande kulregn. Fransmännen 

hade inneslutit sig i husen och stodo dessutom i tjocka massor långt framme på 

gatan, som inom få ögonblick beströddes med döda och sårade. Nästan i samma 

stund framfördes i galopp tvenne svenska kanoner, som bröstade av strax invid 

porten och med några druvhagelskott rensade gatan. 

 
15 Arbman, Holger & Maiander, Harry (red.), Sveriges historia genom tiderna. Fjärde delen 

Karl XIV Johan, Oskar I, Karl XV, Oskar II, Stockholm, 1948.  
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När stormningen var över red Karl Johan med svit in i Leipzig. Ytterligare en 

svenska dagbok berättar: 

Sällan, om någonsin, har en rysligare syn på jorden förefallit än den, som nu låg 

för våra ögon. På den stora gatan, från den ena ändan av staden till den andra, 

lågo döda och sårade så tätt, att rum ej gavs för hästfötterna emellan dem, och 

på sina ställen låg mer än ett varv. Allt låg i en mölja av tjockt ler, svart i sig 

själv men merendels rött av blod. De sårade, som kunnat det, hade släpat sig till 

husen å ömse sidor, men mången ännu levande låg bland de döda. Hästarna 

kunde med möda förmås att trampa på kropparna. De fnöso i början och tycktes 

rysa men måste tvingas fram, och sedan gick det för sig, men de voro ofta på 

vägen att stupa.16 

 

Sett till antalet deltagande nationer och de oerhörda förlusterna i människoliv 

var slaget vid Leipzig den största drabbningen i Europa före första världskriget. 

I Tyskland talade man om ”der grosse Völkerschlacht” i Sverige om ”den stora 

folkslaktningen”. De franska förlusterna uppgick till 60.000 man, därav 35.000 

stupade, och de allierades förluster var ungefär lika stora.   

* * * 

Kvartermästare Gustaf Bergenhem hade fått uppleva åtskilligt som måste ha satt 

djupa spår i själen. Till det yttre helskinnad kunde han emellertid omsider 

återvända hem till Västra Karup, där familjens fortsatta öden hjälpligt kan spåras 

i olika kyrkböcker.  

Den 18 mars 1815 föddes dottern Maria Christina, som emellertid avled efter 

bara tio dagar. (I födelseboken dyker för första gången ett ”i” upp i namnet: 

”dotter till Quartemästare Bergenheim och hustru J. Ch. Örnquist”. Möjligen 

finns det ett samband med att faderns kusin Erik Johan i Finland knappa tre år 

tidigare hade adlats Bergenheim. I fortsättningen förekommer båda stavningarna 

i källorna.) 

Den 26 april året därpå föddes sonen Carl Gustaf. I januari 1818 föddes Lovisa 

Henriette, som avled i mässling efter en månad.  

Den 31 mars 1819 föddes Anders Hindrick. Detta år dog också Gustafs mor 

Christina. 

Den 22 mars 1821 föddes så sonen Otto Magnus, den 5 mars 1823 Erik 

Theodor (”föräldrar Quart.m. E.G. Bergenheim och hustru Johanna Örnquist”), 

 
16 Grimberg, Carl, Svenska folkets underbara öden [8] 1809 års män, Karl Johans och Oskar 

I:s tid samt vårt näringsliv och kommunikationsväsen under teknikens tidevarv, Stockholm, 

1922.  
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den 5 september 1825 Maria Elisabeth och den 22 december 1827 Lovisa 

Amalia. Sistnämnda år avled också Gustafs syster Lisa Maria i Karlstad.  

1828 blev ett prövningens år för Gustaf. Den 20 april avled hans hustru Johanna 

av blodstörtning, endast 36 år gammal. Ett halvår senare dog med tre dagars 

mellanrum två av hans barn av mässling, den tolvårige Carl den 10 oktober och 

den blott nio månader gamla Lovisa Amalia den 13. Båda begravdes den 16 

oktober 1828. 

Med tiden fick Gustaf Bergenheim sitt nionde barn, sonen Alfred, som föddes 

den 2 maj 1836. Kyrkoboken förtäljer: ”Oäkta. Moder Kerstin Lovisa Borgström 

47 år”. Alfred döptes den 6 maj och ”Bars till dopet av Quartermästare 

Bergenhem. Faddrar: Kronolänsman Hallberg och [oläsligt]”.  

På äldre dagar bodde Gustaf Bergenhem ”inlogerad” (=inhyst) hos sin äldste 

son, sergeant Anders Bergenheim, som nu arrenderade ”Houf Nr 2” av socknens 

kyrkoherde. (Bostället finns kvar idag och lyder numera under Lunds 

stiftsnämnd.) 

Gustaf hann uppleva sonens bröllop 1840 och blev farfar den 7 januari 1842.  

Den 28 april 1842 avled den gamle yrkessoldaten av lunginflammation, 66 år 

gammal. Den 3 maj begravdes han på kyrkogården i Västra Karup.  

/Kjell Sjöberg (Fj.XI) 

 

 

LEGALA NOTISER – EN NY TJÄNST PÅ HEMSIDAN  

 

Nu kan man anmäla nyheter om släktens födda, gifta, och döda genom att fylla i 

en enkel blankett på vår hemsida, scheelebergenheim.org   

Legala notiser är ett mycket uppskattat avsnitt i medlemsbladet. Dessa uppgifter 

beror helt på informationer från våra medlemmar. Styrelsen och redaktionen har 

inga andra möjligheter att få tag i dessa upplysningar, än att medlemmar skickar 

in dem till oss. Nu har alltså det besväret förenklats genom de formulär som man 

hittar under rubriken ”Familjenytt”. Vi är tacksamma även för nu äldre 

uppgifter, som inte tidigare publicerats. För den som till äventyrs föredrar att 

sända dessa informationer per brev, så är det givetvis lika välkommet.  

http://www.scheelebergenheim.org/
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ETT UPPROP! 

 

Käre släkting! 

Jag heter Olle-Petter Melin. Sedan en tid är jag som redaktör för vår 

släktförenings medlemsblad. En fin redaktionskommitté, Kerstin Ljungström, 

Bengt Jacobsson och Eddy Bergenheim, ger mig mycket stöd i arbetet. Jag tror 

att du delar vår och styrelsens gemensamma önskan att vårt medlemsblad ska 

komma ut löpande även under de kommande åren. Men det beror också på 

dig!  

Medlemsbladet inrättades vid släktmötet i Kungsäter 1990 och bygger, då som 

nu, på bidrag från medlemmarna. Vi behöver därför få in tillskott från 

medlemmarna! Det kan handla om en hel text eller bara ett förslag: någon vi 

borde intervjua, eller en släkthändelse att berätta om, eller en frände att foga in i 

sin samtid. Våra släktingar och familjehändelser är alla värda att minnas.  

Medlemsbladet är rätt ställe för att dela dessa hågkomster och för att bevara dem 

inom vår krets. Om du har sådana minnen, vill vi ta del av dem! Vi tycker alla 

om att läsa både fakta och personliga erinringar med anknytning till vår släkt. 

Tillsammans har vi en stor förrådskammare med minnen. Det är centralt för vår 

förening att bidra, så vi gemensamt kan ta del av liv och äventyr, vardag och 

fest, glädjeämnen och utmaningar ur släktens historia.  

Vi har alla upplevelser och erfarenheter att berätta. Delar vi dem är det en vinst 

för oss alla. För att dessa minnen ska återges i medlemsbladet måste de dock 

komma "på pränt". Men, jag vet: alla tycker inte att det är lätt att skriva. Om du 

vill bidra, men tycker att skrivarbetet tar emot, kan jag erbjuda dig hjälp med det 

arbetet, så att din berättelse kan återges i Medlemsbladet. Oavsett varför du inte 

vill skriva, så vill vi hjälpa till! Det stödet är ett av mina och redaktions-

kommitténs uppdrag. Och vi hjälper dig gärna! Ditt bidrag är mycket 

välkommet, oavsett om du bara vill berätta en idé, vill göra ett utkast eller om du 

själv skriver hela din text! Om du ger oss förslag på en intervjuperson kan vi 

genomföra intervjun! Kontakta mig, oavsett om du bara har en idé eller en färdig 

text; vill du ha hjälp, ska du få det. Skriv eller ring – använd kontaktuppgifterna 

på nästa sida! Medlemsbladet behöver ditt bidrag!   
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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): AnnaKarin Zetterberg (Pl.X/Fj.IX): 

Regeringsgatan 85A, 11139 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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