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Per Axel Melander, född den 4 juni 
2009 i Sundsvalls Gustav Adolfs för-
samling. Föräldrar Ylva Widgren och 
Henrik Melander. Storebror Edvin är 
också med på bilden förstås.

Personalia
Avlidna släktmedlemmar
Barbro Edman född Bergström, född 14/9 1917, död oktober 2009
Britta Holst född Bergström, född 28/2 1924, död 30 december 2009

Nya släktmedlemmar

Agnes Linnéa Maria Boström, född 
den 10 mars 2008. Föräldrar är Eric 
och Linda Boström i Indal.

Skicka gärna aktuella personaliauppgifter till Björn Staaff på bjorn@staaff.net.

Betalning av medlemsavgiften
Vi påminner om att det är dags att betala medlemsavgiften för 2010. Vid släkt-
mötet 2008 togs beslut om en årlig medlemsavgift på 150 kr per familj/hushåll. 

Kom ihåg att märka talongen med namn så att vi vet vem/vilka betalningen 
gäller för.



Ordföranden har ordet
 
En strålande dag i Storlien, gradstocken ligger runt -25C och solen får fjällen att 
lysa i ett rosa skimmer. Själv har jag just kommit in från en uppfriskande om än 
kall promenad. 

Som ni ser från Ragnhilds bidrag så har vi två varit ute för att söka våra rötter. 
Östafrika anses ju vara trakten där människans vagga stod. Vårt ursprung fann 
vi väl inte direkt, men nog kan jag instämma med dem som säger ”det känns 
som att komma hem”. En fantastisk resa blev det och när Ragnhild tog turen till 
Uganda tog jag bussen till Tanzania. Att tvätta av sig resdammet fick verkligen 
en innebörd efter den turen. Eftersom sekreteraren drog iväg till Uganda blev det 
inte mycket skrivet från mina dagar i Tanzania

Oförglömligt blev dock besöket på ett mejeri vid Kilimanjaros sluttning. där 
en Luteransk präst, Kennedy Kisanga drev ett mejeriprojekt. Han försedde bl.a 
ca 2000 skolbarn med mjölk varje vecka. En eftermiddag gick vi en promenad 
med en lokal guide. Promenaden som vi trodde skulle ta någon timme tog oss 
fyra timmar och det hann bli beckmörkt innan vi kom hem. Under promenaden 
dök det upp fler och fler barn som slog följe med oss. Till slut var det runt 20 
barn som glatt följde med oss blekansikten och såg till så att vi inte trampade 
fel i mörkret.

Besöket vid mejeriet avslutades med att vi deltog i söndagsgudstjänsten som 
Kennedy Kasanga höll. Till gudstjänsten kom folk i sina finaste kläder och det 
var verkligen en färgsprakande upplevelse. Efter gudstjänsten hade man auktion 
ute på kyrktrappan. De som inte hade pengar till kollekt tog med sig något till 
auktionen. Det kunde vara några frukter, lite ved, betesgräs m.m

Resan till afrika gav verkligen mersmak och det är faktiskt så att jag och Ragnhild 
nu precis kommit hem från ytterligare en afrikaresa. Men det får ni höra mer om 
en annan gång...

I styrelsen har vi planerat för 2010 års släktmöte som kommer att hållas i Medevi 
brunn, så boka redan nu helgen i månadsskiftet juli-augusti.

Vi i styrelsen önskar er en trevlig vår och hoppas att vi ses i Medevi! 
Ulla Staaff

Några minnesord över Barbro Edman f Bergström

Barbro, som föddes i september 1917 och avled i oktober 2009, blev 92 år. När 
hon var drygt ett år gammal dog hennes pappa Sverker av spanska sjukan och 
av en under barndomen förvärvad tuberkulos. Hennes mamma Wera utbildade 
sig till folkskollärare och försörjde familjen. Barbro växte upp i ett radhus i Äp-
pelviken med sin mamma, de två bröderna Sune och Folke och moster Saga. 
Hon höll under alla år kontakten med dem. Från femtiotalet och framåt finns en 
omfattande korrespondens bevarad mellan mor och dotter. Periodvis utväxlades 
tre till fyra brev i veckan. 

Men saknaden efter Sverker släppte aldrig helt. Av syskonen var hon förmodli-
gen den som till kynnet var mest lik honom. Hon sade ibland att om han hade 
fått leva hade hennes liv blivit annorlunda. Då hade hennes intresse för teater 
fått ett friare spelrum. Som ung önskade hon att bli skådespelerska och genom-
gick på 40-talet Kalle Flygares teaterskola i Stockholm med bra vitsord. 

En episod från ett besök i Skanör i somras belyser det bergströmska släktbandets 
betydelse för min mamma. Hon hade då mer eller mindre slutat att äta och 
dricka regelbundet och var tunn och svag. Efter en kraftig middag med ugns-
bakad piggvar berättade vi om släktmötet i Härnösand, som var det första mötet 
som hon inte var med på. När vi kom till historien om kyrkoherden Lars Berg-
ströms äventyrliga slädfärd i full snöstorm från Indal till Sundsvall 1889 och till 
prästkollegan som vid framkomsten frågade den medtagne 86-årigen varför han 
inte satt på sig den vargskinnspäls som låg under slädens säte och fått svaret 
 ”Vad skall jag då använda när jag blir gammal?” 
vaknade mamma till liv. Blicken blev klar och hon sa med emfas
 ”Ja, man vet aldrig var man har de där bergströmmarna”.

Den okonventionella slädfärden liksom det underfundiga svaret på kollegans 
onödiga fråga var helt och hållet i hennes egen smak. Trots att hon var fullstän-
digt klar i huvudet talade hon själv till allmän förvåning den sista tiden franska 
med personalen på sjukhuset. Hon försökte, kan man förmoda, i sin farfarsfars 
efterföljd att på detta sätt liva upp de sista veckorna för sig själv och personalen. 
Kontakten med Ingmar Bergström och hans far skådespelaren Torsten Berg-
ström var viktig för henne liksom under senare år den Staaffska släktföreningens 
verksamhet. 

Martin Edman



Söderlunds hofmusikhandel. Men det var vid denna tid svårt att sälja fioler. Två 
hängde osålda i affären och 10 stycken hade de hemma. Albert ville ha 1000 
kronor styck för dem.

De saknade pengar till annonsering men trodde att om de två i affären såldes, så 
spreds det hur bra och prisvärda de var. Genom annonsering kunde sedan kom-
mersen komma igång. Hildur bad Theodor om att skicka iväg sina musikaliska 
vänner till Söderlunds musikhandel och fråga efter Alberts fioler och, om de ej 
köpte, prova dem och tala om dem, så det började komma ut att de fanns. Det 
var modernt att köpa gamla fioler för tusentals kronor. Namnet hade större värde 
än klangen.

Vad som hände vet jag inte men säkert gjorde Theodor sitt yttersta för att Alberts 
fioler skulle bli kända. Brevet är daterat 28/7 1919, samma år som Hildur dog.

Margareta Schwind 
                         

Gammal översättning håller än!
”ESS I SVENSKA Klassisk läsebok”
Bokförlaget Natur & Kultur har i dagarna kommit ut med en ny lärobok för 
grundskolans senare del. Läseboken är en antologi som innehåller texter från 
antik tid till nutid. Texterna är indelade i kapitel från Gudar och hjältar till 
Teater och drama. Författarna har i kapitlet som omhandlar antiken valt ett 
utdrag ur Kung Oidipus med svensk översättning av Erik Staaff. 

Välkommen till Medevi brunn
Medevi Brunn ligger mitt i skogen på sluttningarna ner mot Vättern. Om man 
klättrar upp på en kulle i närheten med det klingande namnet Parnassen syns 
Vättern i fjärran. Enligt arkeologerna har platsen anor från forntiden. Det tror 
man gärna när man går runt under brunnsparkens enorma träd. 

Som hälsobrunn började den användas under 1600-talet. Brunnsmiljön är myc-
ket välbevarad. Man vandrar idag på samma vägar och ser i stort sett samma 
byggnader som för trehundra år sedan. Då vallfärdade sjuka i stora skaror hit 
ur alla samhällsklasser och från landets alla delar för att få bot och lindring. 
Man tillbringade några veckor vid anläggningen, utstod tidens alla behandling-
ar, drack enorma mängder vatten och åt havregrynsgröt med katrinplommon. 
Sedan ”gick man ner” det hela i en taktfast grötlunk. 

Av de noggranna sjukjournalerna och annan bevarad dokumentation framgår att 
behandlingen tycks ha fungerat mycket väl. De flesta reste hem friska och nöjda 
efter sitt besök vid brunnen. Detta gäller nog även de flesta av dagens besökare 
som reser hem nöjda med en upplevelse av en unik historisk miljö. 

Välkommen till den staaffska släkt-
föreningens möte i Medevi den 30 juli 
till 1 augusti 2010! 

Barbro Häggström och Martin Edman



Till mänsklighetens vagga
Från mörker, kyla och höga snödrivor 
tog ordföranden och sekreteraren flyget 
till ekvatorn för att söka vårt egentliga 
ursprung. Man kan snabbt konstatera 
att det finns många människor där nere 
och familjerna kan vara jättestora. Jag 
träffade en man som hade 45 barn, med 
flera olika fruar förstås, men ändå…
Släktdragen var svåra att spåra. 

Vi letade bland masajerna...

... och i Uganda.

De hade ofta problem med stavningen..

släpper stickningen vid måltiderna, att hon springer runt till alla sina bekanta 
och att hon sitter i för många kommittéer. Julia hade dessutom ganska många 
timmar kvar i skolan och gav privatlektioner för att försörja sig.  Städning och 
matlagning låg inte för henne. Där tog hon hjälp av en ”gammeljänta”.

”Fröken Julia Staaff insomnade stilla den 18/2 1938 på Diakonissanstalten, 
Härnösand; saknad och i ljust minne bevarad av syskonbarn, övrig släkt samt 
många vänner.” står det i dödsannonsen tillsammans med psalm 438 v.3 (i gamla 
psalmboken ).

                         Du är vårt värn, vår fasta borg när vi ditt namn åkalla.
                         Och i din mäktiga försorg vi trygga oss befalla.
                         Bliv oss när, o Herre Jesus.

Julia hade en yngre syster som hette Hildur. Hon var mycket musikalisk, tog 
som ung pianolektioner och övade flitigt, skriver fadern i ett brev. Vad som 
hände med hennes talang vet jag inte. Hon gifte sig med Albert J. Lilienberg, 
inspektor enligt släktboken. Från Hildur finns ett enda brev till min farfar Th. 
Bergström, Finnboda. Det är gripande, tycker jag, då det så klart belyser en män-
niskas drömmar kontra en hård verklighet.

Orsaken till brevet gäller Albert. Under många år hade Albert intresserat sig för 
och sysslat med fiolbygge. Han hade försökt att grundligt studera och utforska 
hur de gamla mästarna kunde få de underbara tonerna i sina fioler. Under de 11 
år de bodde i Berg försörjde Albert dem på skriverier åt häradshövding Roman. 
Samtidigt sysslade han med fiolmakeri och hade inrett en liten verkstad. Han 
köpte billiga fioler, slog sönder och undersökte dem. Detta fortsatte han med 
även sedan de flyttat till Östersund. Han ägnade all fritid åt fiolerna. Skriv-
arbetet hos Roman var mycket dåligt betalt och svårt att leva på och så beslöt 
Albert att satsa på fiolbyggandet. Men trots de noggrannaste utarbetningar och 
funderingar var han inte nöjd med klangen. Så med ens kom han på det. ”Han 
vaknade en morgon för två år sedan med ett utrop till mig: Nu har jag bestämt 
funnit de gamla mästarnas metod.” Han rev sönder en fiol och tillämpade sin 
nyuppfunna metod och effekten var otrolig. Underbara, fylliga, klangfulla toner 
strömmade ur fiolen. Han gjorde nu helt och hållet nya fioler och en musiker, 
som spelat för en mycket skicklig violonist i Berlin och varit dennes favoritelev 
använde fiolerna på konserter i Östersund. En fiol sändes till Sven Kjellström 
och en till professor Ruthström för bedömning. De dröjde ett halvår innan test-
beskedet kom. De rekommenderade med varm hand dessa fioler till Svala och 



den 19-åriga Julia fick platsen. Emelie upptäckte att Julia var duktig att un-
dervisa och lät henne försöka sig på småttingarna. Försöket utföll mycket väl. 
Hon gav henne då möjligheten att genomgå Säbrå småskoleseminarium. Fröken 
Gyllencreutzs flickskola övertogs av staden och sammanslogs med stadens flick-
skola. Julia fick platsen som lärarinna i förberedande klasserna och kunde som 
pensionär se tillbaka på en 37-årig lärargärning.

”Krigardottern” Julia präglades som sagt av fosterlandskärlek. I skolans klassrum 
var sparbössor med insamling till försvaret placerade. Julia Staaffs klass hade 
alltid mest i bössan. Hon kunde nämligen prata för sin sak och entusiasmera 
sina elever. 

Men hon hade ytterligare en öm punkt, missionen, Guds rikes framgång på 
jorden. Julia hade sin förankring fast för alltid sedan barndomen. Denna världen 
är inte målet för vårt liv. Den är bara genomgången till det liv, som hör him-
melens rike till. Guds kärleksfulla omsorg hade burit henne genom sjukdom 
och lidande. Det var hennes fasta övertygelse. I bibeln hämtade hon kraft. Varje 
morgon vid 7-tiden började hon dagen med att läsa ett stycke i sin bibel.

Julia startade en barnmissionsförening med det poetiska namnet Daggdroppen.

Hon var också aktiv i kyrkan och även i dessa sammanhang ytterst skicklig att 
samla pengar till olika ändamål.

”Ge mig 200 exemplar av barntidningen, prosten, jag skall allt laga att de blir 
sålda,” säger hon. Och sålda blev de. ”Nu har jag sålt 150 biljetter till professor 
Kolmodins föreläsningar,” kom hon en dag och sade triumferande. ”Det kan väl 
hända, att man inte går, men så har man ändå fått veta att det finns annat att 
höra än strunt och pengarna har jag fått av dem,” tillade hon.

Systern Gabriella berättar i ett brev till kusinen Anna på Finnboda, att Julia blev 
rejält firad på sin 50-årsdag med blommor och flera värdefulla presenter. Hon 
fick ett stort erkännande från skolan och dessutom hade barnen samlat in 635 
kronor till hennes pensionskassa.

Julia lämnade sin lärartjänst 1914 på grund av dålig syn. Men enligt systern 
Gabriella var hon fullt sysselsatt ändå. Första världskriget bröt ut 1914. Behovet 
av strumpor, muddar och vantar var stort i landstormen. Julia var en mycket 
skicklig stickerska. Hon sydde kläder till landsstormsmännen och fick systern 
Gabriella att förfärdiga skjortor. Gabriella klagar i breven över att Julia endast 

Ulla planterade träd i västra Kenya. Detta träd Peper back tree är en medici-
nalväxt som anses kunna lindra både malaria och magbesvär

Efter en tids sökande i Kenya for Ulla till Tanzania för vidare efterforskningar. 
Hon koncentrerade sig till foten av Kilimanjaro. Upplevelserna därifrån kunde 
jag inte dokumentera eftersom jag drog västerut till Uganda. 

På landsbygden gäller vänstertrafik vid möten. I 
övrigt kör man på eller vid sidan av vägen, där det 
är möjligt att ta sig fram.

I Uganda kan man köpa bensin i 
petflaskor.



Julia Staaff - En lärarinnegärning
Bland min pappa Lars Theodor 
Bergströms efterlämnade släkt-
papper finns en artikel ur vecko-
tidningen Idun 1913 med rubri-
ken ”En lärarinnegärning”. Arti-
keln handlar om Julia Staaff född 
1855 och näst yngsta dotter till 
ryttmästare Johan Petter Staaff. 
Den är sentimentalt skriven och 
präglas av sin tids kvinno- och 
samhällssyn. Men bakom orden 
träder en målmedveten, nyfiken, 
generös och humoristisk kvinna 
fram som efter sin förmåga vill 
göra världen bättre. Två saker 
brinner hon för: fosterlandet och 
missionen.

Julia växte upp i en stor familj, 
först i löjtnantshemmet i Öster-
sund och senare då fadern blev 
ryttmästare flyttade de till ryttmästarbostället Rödögården strax utanför staden.

Det var på indelningsverkets tid. Gästfrihet präglade hemmet och den bar Julia 
med sig genom livet. ”Den hjärtligaste välvilja, en öppen hand, som haft lätt att 
låta slantarna gå men haft svårt att hålla dem kvar, ett hjärta, som alltid varit 
färdigt att hjälpa men som aldrig bekymrat sig för den dag, som skulle komma 
– det gammalsvenska draget ärfde hon från fädernehemmet.” Så karakteriseras 
hon i artikeln.

Fadern pensionerades. Det var knappt om brödet i det barnrika hemmet. Julia 
var duktig att teckna och fick möjlighet att utbilda sig en kortare tid i Stockholm 
i Tekniska skolan. Vid ett besök hos en gift syster i Sundsvall kom hon i kontakt 
med föreståndarinnan för en flickskola, den mycket begåvade men synnerligen 
originella fröken Emelie Gyllencreutz. Hon behövde en teckningslärarinna och 

Jag fick vara med om ett traditionellt bröllop med brudköp i Uganda. Priset 
fastställdes till sju kor, sju getter massor av mat och kläder, som brudgummens 
släkt ska betala för att få överta flickan. Festen inleddes med rituella danser av 
en grupp kvinnor. Sedan vidtog förhandlingarna inomhus för en mindre krets 
närstående. När dessa var klara, vidtog själva vigselakten och slutligen dukades 
en måltid upp.

Sammanfattningsvis bedömer 
vi att studierna behöver för-
djupas. Vi nådde inte ända 
fram i våra efterforskningar ...

Ullas resa finns nu på DVD 
och sekreteraren har naturligt-
vis protokollfört allt vi sett 
och upplevt.

Ragnhild Widgren
 

Kvinnorna hade oerhört praktfulla 
klänningar

Bruden till vänster och hennes mor.

De sista dagarna levde vi lyxliv på Zanzibar.


