
Den nya styrelsen presenteras
På släktmötet i Östersund avtackades den gamla styrelsen med Lars Bergström i 
spetsen. Samtidigt valdes en ny styrelse som genast kastade sig in i beslutsfattandet. 
Direkt i samband med årsmötet höll styrelsen ett konstituerande möte som 
fastställde personernas roller.

Ordförande Ulla Staaff, Storlien, ulla@staaff.netUlla Staaff, Storlien, ulla@staaff.netUlla Staaff
Vice ordförande Martin Edman, Umeå, martin.edman@philos.umu.se
Sekreterare Ragnhild Widgren, Sundsvall, ragnhild.widgren@glocalnet.net
Kassör Rolf Petersson, Frösön, rolf.pettersson@spray.se
Redaktör Björn Staaff, Karlstad, bjorn@staaff.netBjörn Staaff, Karlstad, bjorn@staaff.netBjörn Staaff
Suppleant Olle Martin, Göteborg, olle.martin@telia.com
Suppl o arkivarie Latti Staaff, Östersund, latti@staaff.netLatti Staaff, Östersund, latti@staaff.netLatti Staaff

Vid detta styrelsemöte beslutades bland annat att en arbetsgrupp med uppgift att 
hålla släktregistret aktuellt skulle bildas. I arbetsgruppen ingår Latti Staaff, Olle 
Martin, Lars Bergström och Björn Staaff.

Nästa nummer av Staaffätten beräknas komma innan sommaren 2007. 
Skicka gärna in bidrag, stort som smått är välkommet. Redaktör: Björn Staaff
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Ordföranden har 
ordet
Ja så var det så dags för oss i nya styrelsen att få 
iväg vårt första nummer av Staaffätten.
Kommer ni förresten ihåg när första numret 
av Staaffätten kom ut? Om inte, så kan jag tala 
om att det första numret kom ut i januari 1986. 
Vilket innebär 20 års- jubileum i år. Redaktör för 
Staaffätten var Mary Bergström och hon gav ut 
18 nr innan hon avgick –93. Imponerande med 
tanke på hur många nummer som kommit ut 
efter att Mary avgick. Av detta kan vi nog dra 
slutsatsen att det krävs en del för att få ihop en 
Staaffätt.

Då för 20 år sedan skrev dåvarande ordförande 
Ingmar Bergström i inledningen.

”Ordförandens dåliga samvete bottnar i den 
tystnad, som hittills visats. Efter ingång i pensionärsståndet utlovas 
emellertid nu bot och bättring. En släktförening har en funktion att 
fylla. Bara medvetandet om dess existens verkar stimulerande. De med 
nödvändighet sporadiska träffarna är centrala. Styrelsen har att lägga ned 
mycken möda på förberedelser av dem. Men den har också till uppgift 
att stimulera känslan av släktsamband på andra sätt. I det syftet föddes 
tanken på denna släkttidning.
Läs den, diskutera den, sprid kännedom om den, därigenom kan Du 
också stimulera till ökat medlemskap. Sist men inte minst – kom med 
egna inlägg. Givetvis ser vi bakåt – släkthistoria och traditioner – men 
också aktualiteter hör hit, liksom framtidsfunderingar och – vyer.
Hjälp till att göra föreningen livskraftig.
Gott 1986! Ingmar Bergström”

Jag finner att dessa ord är lika aktuella idag som för 20 år sedan och ber idag som 
då, om att ni kommer med synpunkter och inlägg. 
Ulla Staaff

Barnet får faderns namn Johan Fredrik Milde. Efter det att modern gift sig 
med hovslagaren Lars Bergström, Undrom, Rödön, antog han småningom 
styvfaderns namn Bergström. Han fortsatte även i yrket i styvfaderns fotspår 
och kom att övertaga bostället i Undrom, Rödön. Han gifte sig med Margareta 
Setterström, dotter till föraren vid Jämtlands regemente Olof Setterström och 
dennes fru Catharina Margareta Flodén. 

Johan Fredrik beskrivs som en god, ömhänt försynt man, egenskaper som passat 
ihop med hans egentliga namn Milde, ett namn som givetvis förträffligt också 
skulle ha kännetecknat alla hans ättlingar, släktföreningens bergströmar.
Fadern Johan Fredrik född 1736 var son till styckjunkaren Michael Milde och 
och hans fru Karin Elisabet Silfvernagel.

Magdalena Sidenia var dotter till Johan Abrahamsson Sidenius och dennes 
hustru Carharina Elisabet Gestrin. Johan omkom under det armfeldtska 
återtåget över fjällen. Om Magdalena står noterat att hon under sina sista års 
sjuklighet “höllt sin man under regemente”.

Den förste som bar namnet Sidenius var Magdalenas farfarfar Laurentius Nicolai 
Sidenius kyrkoherde i Sidensjö församling i Ångermanland.

Om de nämnda och om tidigare generationer finns mycket att läsa i min far 
Torsten Bergströms anteckningar från många års släktforskning.

Ingmar Bergström



Oh Du Milde! 
Om bergströmarnas bakgrund.
Av Per Staaffs och Anna Johanna Wagelins barn bar sju söner Staaffnamnet 
vidare. Av de sex döttrarna nådde endast Christina, Johanna, Ulrika, Erica 
vuxen ålder. Christina Edling fick två barn, båda döda unga. Ulrika förblev ogift. 
Erica Staaff blev andra hustru till brukspatronen William Farup, som i tidigare 
äktenskap hade tre barn av vilka Jens kom att ägna den staaffska släkten mycken 
tid. Av Ericas och Williams två barn levde endast dottern Märtha till vuxen ålder. 
Hennes två barn har inte kunnat följas.

Endast Johanna kom alltså att lämna efter sig 
kända ättlingar och det genom sitt produktiva 
äktenskap med Lars Bergström - den yngste sonen 
fick bl.a. namnet Tolf. Om det även i övrigt lyckliga 
äktenskapet liksom om alla deras ättlingar kan läsas 
i släktboken. Den stora andelen bergströmare eller 
bergströmrelaterade medlemmar bland Staaffättens 
läsare motiverar en presentation av Lars Bergströms 
fäder och mödrar.

Prosten Lars Bergströms far, Johan Fredrik 
Berg ström, regementshovslagare och fältskär vid 
Jämt lands hästjägare föddes den 7 september 1766. 
Nedan följer ett utdrag ur dombok vid lagtima 

hösttinget i Sunne 25 oktober 1766. 

“Hos Häradsrätten anmälte Länsmannen det har Magdalena Sidenia under 
den tid hon tjent hos Rector Scholae Herr Magister Daniel Selander, blivit 
med barn rådd, det hon förledne September månad framfödt samt då till 
kännagifvit, at Stycke Junkaren Herr Johan Fredrik Milde vore hennes 
lägersman. StyckJunkaren Milde yttrade sig och åtager sig ansvaret det 
Magdalena velat honom tillägga.

Resolverades: Häradsrätten prövar lagligt, det skola Stycke Junkaren Herr 
Johan Fredrik Milde samt Magdalena Sidenia böta för lömska läge, han tijo 
och hon fem daler silfrmt samt utgifva til Frösö Kyrko han fyra och hon tvådaler 
samma mynt.”

Lars Bergström, gift med 
Johanna Staaff.

Personalia
I år är det 150 år sedan Per och Anna Johanna avled i Rödön.
I övrigt kan vi notera att det förra året var 350 år sedan Erik Larsson - Ericus 
Laurentii föddes i Stavre by i Ljustorps socken i Medelpad.

Nya släktmedlemmar
Sara Alexandra Bergström, född den 5 september 2006 i Göteborg, dotter till 
Charlotta och Pär Bergström.
Alice Elisabeth Elvér, född den 18 maj 2006, dotter till Sofia Elvér och Albert 
Edman.
Karl Edvin Melander, född den 13 maj 2006 i Sundsvall, son till Ylva Widgren 
och Henrik Melander.
Karl Teodor Staaff, född den 21 oktober 2005 i Karlstad, son till Hanna och Karl Teodor Staaff, född den 21 oktober 2005 i Karlstad, son till Hanna och Karl Teodor Staaff
Björn Staaff. 

Avlidna släktmedlemmar
Kerstin Rissler, 28 september 2006.

Meddela styrelsen
För att vi ska ha möjlighet att hålla oss uppdaterade är det viktigt att ni skickar in 
aktuella uppgifter om nya händelser i släkten så som födslar, vigslar och dödsfall. 
Skicka gärna uppgifter via epost till foreningen@staaff.net. 

På samma adress mottar vi också gärna bidrag till kommande nummer av 
Staaffätten. Skicka gärna synpunkter på tidningen i stort som smått. Berätta 
gärna vad ni tycker om det nya formatet osv. En hemsida för föreningen är också 
på gång men det dröjer nog en bit in på våren innan ni ser något av den.



Rapport från släktmötet i Östersund 
den 16-18 juni 2006
Så var det åter möjligt att genomföra ett släktmöte med god uppslutning. Totalt 
54 släktmedlemmar samlades i Östersund under ett par vackra försommardagar. 
En kommitté med Ingmar och Mary Bergström, Kerstin Petersson-Staaff med 
familj, samt Latti och Ulla Staaff hade planerat mötesdagarna. Det blev ett 
program med stor bredd som passade både yngre och äldre. 

Samling hos Bergströms
Fredag kväll samlades vi hos Ingmar och Mary i deras vackra hem på 
Regementsgatan 9. För de flesta blev det tillfälle både till kära återseenden av dem 
man känner sedan tidigare samt möjlighet att stifta nya bekantskaper. Systrarna 
Staaff stod för en mycket god salladsbuffé. På övervåningen hade värdparet 
lagt fram ett bokbord, som 
bland annat innehöll Mary 
Bergströms produktion av 
konstvetenskapliga skrifter. 
Från trycket hade just ett 
praktverk om Kroksgård 
kommit ut. En kartong med 
böcker tömdes snabbt av 
ivriga släktmedlemmar, som 
samtidigt fick författarens 
signering.

Olle Martin hade fört med sig 
två porträtt av Pehr Staaff och 
hans hustru Anna Johanna 
Wagelin-Staaff, vilka målats 
av sonen Carl Theodor. Ett 
trevligt initiativ, som vi tackar 
för. Egendomligt nog målade 
Carl Theodor aldrig något 
porträtt på sin hustru eller 
sina barn.   

Mary Bergström signerar sin nyutgivna bok om 
Kroksgård och dess historia. 

Dikter av Albert 
Wilhelm Staaff
Jag brukar vid tillfälle grundligt leta 
igenom antikvariat och loppisar 
efter intressanta böcker. Allt för 
ofta får man gå därifrån tomhänt, 
men ibland springer man också 
på riktiga fynd. Döm om min 
förvåning då jag en dag från hyllan 
drog ut en sliten tunn bok utan 
skrift på ryggen och läste “Dikter 
– Albert Wilhelm Staaff ”. Detta var på Sankt Eriks hjälpens second handaffär 
Gengåvan i Karlstad och priset var blygsamma fem kronor. Med andra ord 
ett riktigt släktfynd. Albert Wilhelm var präst i Adolf Fredriks församling i 
Stockholm och far till statministern Karl Staaff. Han höll ofta tal och läste 
dikter vid högtidligare tillfällen. Boken innehåller ett urval av dikter alltifrån 
begravningar och minnestal. Den gavs ut efter Albert Wilhelms död 1895 och 
såldes till förmån för fonden “A. W. Staaffs minne”.

Björn Staaff 

Se tiden den blixtsnabba fl yktar!
En fjärdedels sekel re’n lyktar
Sitt lopp för det älskande par.
Och mycket har tiden väl härjat;
Det bästa I dock hafven bärgat,
Den ädlaste skatten är kvar.

Ty löftet I svuren hvarandra
I glädje som smärta att vandra
Tillsammans i kärlek och bön:
Det hafven I uppfyllt så härligt,
Och härlig blef ock eder lön.

När glädjen Försynen beskärde,
I tacksamt förstoden dess värde,
Och gladdens gemensamt däraf.
När sorgerna himlen er sände, —
Hur djupt edra hjärtan dem kände —
I mindens, att Gud dem ock gaf.

Gustaf Schöne och Vilhelmina Callerholm 
var föräldrar till Albert Wilhelms hustru 
Mina Callerholm.

Och han gaf er kraft till att lida,
Att tåligt och stilla förbida
De olösta gåtornas svar.
När smärtan så hårdt ville pröfva,
Förbarmandets gärningar öfva
Er tröst och förnöjelse var.

Nu silfverbröllopet er bjuder
Sin vänliga glädje. Där ljuder
Ett ord utur vännernas bröst;Ett ord utur vännernas bröst;Ett
Ett ord, som blott kärleken säger,Ett ord, som blott kärleken säger,Ett
Ett ord, men som mycket dock väger,Ett ord, men som mycket dock väger,Ett
Ty stark är Välsignelsens röst.Välsignelsens röst.Välsignelsens

Vid Hofrättsrådet Gustaf Schönes och Vilhelmina Callerholms silfverbröllop 
den 6 mars 1860.



Pehr Staaffs dagböcker
Prosten Pehr Staaff skrev flitigt dagbok mellan åren 1811 till 1855. Sedan ett 
antal år tillbaka har Latti Staaff skrivit av alla dagböckerna för hand. Ett gediget 
arbete som krävt mycket funderande och rådfrågningar med landsarkivet när det 
varit svårt att tyda ut vad som står skrivet. Efter att Latti skrivit av dagböckerna 
till kollegieblock har Björn Staaff påbörjat att skriva in dem till dataformat. 
Tanken är att dagböckerna ska publiceras på släktföreningens kommande 
hemsida.

Betalning av medlemsavgiften
Vid årets släktmöte togs beslut om att höja medlemsavgiften till 150 kr. 
Medlemmar upp till 25 år betalar ingen avgift enligt beslut tagit vid 
släkt mötet i Ljusnedal 1987. Medlemsavgiften för 2007 sätts in på föreningens 
plus girokonto: 25 87 42-6. Kom ihåg att märka talongen med namn så vi vet 
vem/vilka betalningen gäller för.

Lördagen började på Kroksgård ...
Under lördagen genomfördes en utfärd mot bygder nordväst och väster om 
Storsjön. Det första utflyktsmålet var Kroksgård, där vi fick möjlighet att se och 
ta del av historien om hur Mary och Ingmar alltsedan 
1957 med varsam hand utvecklat denna gård till något 
alldeles unikt, ett hem som tillika är ett museum.

... och fortsatte vid Rödö kyrka
Nästa uppehåll var Rödö kyrka, som vi alla har 
anknytning till. Det var här som Pehr Staaff var 
verksam som kyrkoherde under åren 1824 fram till 
sin död 1856. I kyrkan finns silverljusstakar som 
skänkts av Staaffska släktföreningen. Mary berättade 
om en tidigare präst, Petrus Gestrinius, verksam på 
1600-talet, vars gravsten kan ses i det vänstra kapellet. 
Han har släktanknytning för den Bergströmska delen 
av släkten, eftersom Gestrinius var farfar till Margareta 
Sidenia, kyrkoherde Lars Bergströms farmor.

På gårdsplanen kunde vi njuta av skön försommarvärme. Fakta om hus och gård finns i 
Marys bok. 

Petrus Gestrinius gravsten i 
Rödö kyrka.



Lunchen i sockenstugan smakade mycket 
bra och vi kunde där få se ett porträtt på 
barnmorskan Ingeborg Persdotter, som 
genom Pehr Staaffs försorg kunde skickas till 
Stockholm för att få utbildning. Porträttet 
är målat av Carl Theodor Staaff.

Orkidéer i tusental
Efter lunchen togs vi med till intressanta 
naturmiljöer, framför allt kalkkärren vid 
Tibrandshögen med sina blommande 
orkidéer.

Efter utfärden samlades vi till förhandlingar 
med val av styrelse och övriga funktionärer. 
Mer om detta på annan plats.

Kvällen avslutades med festmiddag i ordenssalen på Gamla Teatern.

Ingeborg Persdotter, målad av Carl 
Theodor Staaff. 

Det fanns mycket läckerheter på bufféborden på Gamla Teatern.

Tänk att få klappa en livs 
levande älg ...
Söndagen innehöll utfärd i egna bilar till 
områdena sydöst om Östersund, dvs till 
Sunne med omnejd. Första utflyktsmålet 
var ”Moose garden”. Många av oss 
har nu fått en reviderad syn på älgens 
temperament. Vi har klappat på dessa 
lugna och civiliserade djur och smakat 
på deras mjölk. I Sunne besökte vi den 
gamla släktstenen vid kyrkoruinen. 

Förmiddagen avslutades vid det vackert 
belägna kaféet Frösövallen där vi intog 
en lunchsmörgås och samtidigt tog farväl 
av varandra.

Stort tack till alla som arrangerat denna 
släktträff. Jag gläder mig också åt att så många kunde komma. Det blev en 
fullträff, en utmaning till oss som nu tar över staffettpinnen.

Ragnhild Widgren

I Sunne gjorde vi ett besök vid den gamla släktstenen från 1600-talet.


