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Ordföranden har ordet
Kära anförvanter!
Hur står det till i stugorna runt om i 
landet? Själv är jag just nu på besök 
i Karlstad hos redaktören, som idag 
jagade ut mig i svampskogen för att 
plocka trattkantareller. Det var liksom 
förutsättningen för dagens middag, 
som skulle inledas med svampsoppa. 
Ja - han blev själv med, liksom yngste 
sonen Edvin, 3 år - och vi klarade av 
att hitta nog trattisar för att tillaga en 
fantastiskt välsmakande soppa.
 Att skriva ned små notiser om vad som händer och dela med sig med andra 
om vad som händer i vardagen sker ofta genom sådana medier som exempelvis 
facebook idag. Släktföreningen har därför ordnat med en grupp på facebook.
 Förr användes dagböcker och prosten på Rödön, Pehr Staaff, skrev under 
många år ned små notiser om sin vardag med start 1811. Dessa dagboksanteck-
ningar finns bevarade och kommer så småningom att läggas ut på vår hemsida. 
Nedan ser ni vad Pehr Staaff skrev i oktober 1811. Tänk er att någon i släkten 
om två hundra år sitter och läser just Dina anteckningar om vad du gjorde i 
oktober 2011... Hisnande tanke för mig – vad känner Ni? 

Ulla Staaff

Oktober 1811

6 pred i Herrdahl 
12 1 lass godt hösthö. 
13 pred i Herrdahl.
20 pred i Sweg. 
21 Uptog tullen i Rismyr. 
22 i Elfros, Byn och Wallarne. 
23 i Ytterberg. 

24 i Öfverberg och Dufberg. 
25 Husförhör i Herjesjön, der 
min k. Hustru med lill Eric war till 
möte. 
27 pred i Herrdahl. 
28.29 tullen i Herrdahl. 
30 1 lass hästhö.



Välkommen till Persåsen
Släktmöte 15-17 juni 2012
I Jämtland på Storsjöns västra sida ligger Persåsen, naturskönt beläget i skogslan-
det mellan sjö och fjäll. Här kommer nästa års släktmöte att gå av stapeln.
Persåsen bjuder på en inspirerande inre miljö, vackra omgivningar och många 
olika aktiviteter.

Hotellrummen i Persåsen är designade och inredda i klassiska svenska träslag. 
Man kan också välja att bo i stuga. Du bor naturskönt mitt i Storsjöbygden.

I anslutning till hotellet finns presentbutik, möbelgalleria, konstgalleri och ut-
ställningar. Du kan ägna flera timmar till att strosa och titta på utställningarna
Vandra runt bland Persåsens utställningar. Det finns 100-tals kvadratmeter med 
nordiskt hantverk, jämtländskt konstverk och konstutställningar.Äkta hantverk 
- Inget är det andra likt. Av  Persåsens eget hanverk,  är allt original, signerat 
och unikt. Varje skrin, smycke, skåp lampa, ljusstake, stol tupp eller säng har en 
personlig karaktär. Träets struktur, blånadens uttryck, olika träslag är den grund 
som formgivning, mönsterpassning och ytbehandling förstärker.

Boka redan nu in helgen 15-17 juni 2012, 
för en intressant och trevlig helg tillsam-
mans med släkten. Närmare information 
om program och bokning kommer i bör-
jan av nästa år.



Släktmötet på Medevi Brunn 
30 juli – 1 augusti 2010
Fjolårets släktmöte ägde rum på en mycket speciell plats, en välbevarad brunns-
miljö med anor från slutet av 1600-talet och med den enda professionella brunns-
orkestern i Sverige. Vi lät oss villigt dras med i de gamla traditionerna. Staaffska 
släktföreningen fick äran att gå i spetsen och bära standaret vid Grötlunken efter 
vår festmiddag. Här samlades ”hattarna” under frihetstiden och smidde planer. 
Här planerades bland annat mordet på Gustav III. Vårt årsmöte i Societetshusets 
övervåning innehöll inte lika dramatiska inslag. 
 Efter årsmötet berättade Martin Edman om kyrkoherde Lars Bergströms bak-
grund. Kännetecknande för Lars Bergströms förfäder var den militära anknyt-
ningen, som fanns både på fädernet och mödernet: fadern smed och fältskär, 
modern dotter till en officer, farfar löjtnant, farmor dotter till en korpral, styv-
farfar regementshovslagare...
 Lars Bergströms far, Johan Fredrik Bergström, 1776-1824, hade lärt sig till 
hovslagare av sin styvfar, och övertog föräldrahemmet i Undrom, Rödön, där 
bland annat sonen Lars föddes 1803. Johan Fredrik Bergström verkade som re-
gementshovslagare och smed i Östersund fram till finska kriget, då han tillhörde 
Jämtlands hästjägare, vilka skickades till kustområdet i Västerbotten. Där mötte 
de ryska trupper i Hörnefors och därefter troligen även i Sävar i augusti 1809. 



Detta anses vara det blodigaste slaget 
under det finska kriget. Johan Fred-
rik Bergström fick uppgiften att vara 
fältskär. Han beskrivs som god, var-
sam och försynt i sin fältskärsgärning. 
Han var samtidigt en mycket skicklig 
vapensmed. Efter kriget, som säkert 
innebar en stor påfrestning på ho-
nom, bestämde han sig för att lämna 
den militära banan. Han etablerade 
en vapensmedja på Halvarsgärde, 
Frösön och försörjde sig på denna 
verksamhet. Johan Fredrik Berg-
ström beskrivs som blyg, inbunden 
och skygg i vardagen, men samtidigt 
humoristisk och en skicklig historie-
berättare. Tillsammans med hustrun 
Margareta Setterström, 1772-1839, 
fick han sex barn och ett av dessa var 
alltså Lars. Denne gifte sig år 1843 
med Johanna Staaff. 
 Societetshusets nedervåning reserverades för våra måltider. På verandan till 
samma hus samlas Brunnsorkestern inför Grötlunken varje kväll kl 21. Första 
kvällen blev promenaden inställd på grund av regnväder. Man vill inte äventyra 
de gamla instrumenten från förra sekelskiftet. Vi fick dock flera chanser att höra 
dessa skickliga proffsmusiker, som sammanstrålar här år efter år. Jag träffade en 
man som gjorde sin 28e säsong som musiker på Medevi. Trumslagarens tapto 

glömmer man inte i första taget.
Lördagen innehöll en guidad tur i 
området. Vi drack förstås brunn och 
besökte kyrkan, lasarettet och apote-
ket. Vi studerade journalanteckning-
ar, som visar effekten av behandling-
arna. Det flesta mår bevisligen be-
tydligt bättre efter en tid på Medevi. 
Både fysiska och psykiska tillstånd 
kureras, bland annat hypokondri. Nu 
var vädret betydligt bättre. Orkestern 
gav en eftermiddagskonsert vid mu-
sikpaviljongen, vilket kunde kombi-

Grötlunk anförd av Martin Edman, Ulla Staaff och 
Albert Edman 

Brunnsorkestern ger eftermiddagskonsert. 



neras med fika utomhus 
vid Schweizeriet.
 Till utmaningarna vid 
detta släktmöte hörde en 
tävling i kreativt tänkan-
de, som vanns av lagen 
Niclas Johansson + Gud-
mar Wallner samt Albert 
Edman + Kerstin Wallner. 
(Här tror sekreteraren att 
minnet sviktar och att yt-
terligare ett lag utmärkte 
sig. Jag ber om ursäkt för 
denna fadäs!) Andra äg-
nade sig stundtals åt att 

försöka svinga en järnring så att den träffade en 
pinne på en trädstam. Svårt för de flesta, men 

inte för Elisabeth Elwér, 4 år! Man kunde också köra veteranbil, modell mindre. 
Elisabeth Schwind och Niclas Johansson tog med sig de yngre på GPS-styrd 
skattjakt ”geocaching”.  Visst fanns det en låda i skogen och skatten, en legobit, 
kunde utväxlas mot en klädnypa, till uppmuntran för nästa skattjägare.  

 Söndagsmorgonen inleddes med något för 
både kroppen och själen: morgonpromenad i 
samlad trupp bakom orkestern och morgon-
bön i kyrkan under medverkan av konfirman-
der. Sedan var det dags för frukost och avfärd 
till Övralid. Att Heidenstam inte ingår i släk-
ten står ju helt klart. Hans person avviker be-
tydligt från de egenskaper som tillskrivs Johan 
Fredrik Bergström ovan och flera av oss andra, 
även om de ännu inte är nedtecknade.  
Efter lunchen på Farfarsstugan i Övralid skil-
des vi åt. Jag upptäckte då att jag redan tidigare 
skilts från min ryggsäck. Den återfanns på en 
bänk vid entrén till vandrarhemmet i Medevi, 
med allt innehåll orört. Ytterligare ett bevis på 
platsens förträfflighet!

Ragnhild Widgren

Yngsta deltagaren var Kristina 
Elwér, 5 månader, här med 
sin mamma Sofia.. Edvin 
Melander, 4 år, var yngsta bilföraren...

Elisabet Schwind känner sig hemma på apoteket.



Staaffska släktstenen vid Sunne kyrkoruin
I början av hösten 2010 fick jag en skrivelse från länsstyrelsen i Jämtlands län. 
Den informerade om beslutet att ta fram ett åtgärdsförslag för bland annat den 
Staaffska släktstenen i Sunne. Stenen är klassad som fornlämning och miljön 
skyddas som fast fornlämning enligt kulturminneslagen. Stenen är från 1690-ta-
let. En bild på stenen och beskrivning av dess historia finns i släktboken sidan 
200 ff.
 Föreningen har besökt denna sten i samband med släktmöten, senast år 2006. 
Som många av er säkert kommer ihåg, gjordes en konservering av Riksantik-
varieämbetet år 1998. Länsstyrelsen anser att en översyn nu är befogad på grund 
av lavpåväxt samt med hänsyn till stenens halvt uppresta placering, som inte är 
idealisk från bevarandesynpunkt. – En oroväckande faktor är att den s k Fjell-
strömska gravstenen, som står intill vår släktsten, blev vandaliserad år 2003, då 
den spräcktes i flera bitar.
 Staaffska släktföreningen har inför restaureringen 1998, men även tidigare, 
framfört önskemål om att stenen skulle flyttas till Sunne nya kyrka, där den 
skulle få ett bättre skydd. Kyrkorådet i Sunne har motsatt sig detta. Eftersom det 
gått en viss tid, bör denna fråga väckas på nytt. Jag har därför tagit kontakt med 
Länsstyrelsen och upprepat vårt önskemål.
 Vi ser nu fram emot åtgärdsförslaget, som ska ligga till grund för vårdåtgärder, 
bidragsbeslut och kommande äskanden om statsanslag. Åtgärdsförslaget ska ock-
så användas som diskussionsunderlag för samtal med Härnösands stift och lokala 
aktörer. Staaffska släktföreningen kommer att få del av utredningen och styrelsen 
kommer att bevaka frågorna.

Ragnhild Widgren 



Fredrik Wiktor Emanuel Bergström
Här kommer en liten berättelse om Fredrik Wiktor Emanuel Bergström. Tabell 
19, sida 120 i släktboken. Fredrik var barnbarn till Johanna Staaff och Lars Berg-
ström. Johanna och Lars fick 12 barn. Ett hette Fredrik och han fick 10 barn. 
Det första barnet fick samma namn som sin far med skillnad på mellannamnen.
Den äldre hette Fredrik Olof Mauritz och sonen Fredrik Wiktor Emanuel Berg-
ström.
 Fredrik Wiktor Emanuel var född 24/2 1873 i Indals fs, Medelpad. Han föd-
des sju år innan föräldrarna gifte sej med varann. Fadern var då bara 20 och 
modern 17 år gammal. 
 1893 flyttade familjen från Indal till Sundsvall. Då emigrerade Fredrik till 
Amerika. Han var endast 20 år gammal och det sägs att han emigrerade för att 
slippa göra militärtjänsten. I Amerika blev han skogsarbetare. Där träffade han 
en kvinna, som hade svenska föräldrar. Hon hette Amanda Andersson och var 
född i Wisconsin 3/4 1884. 
 Paret gifte sej och fick en liten dotter Ada Amanda Bergström den 3/3 1902 
i Hibbing Minnesota. Fredriks fru Amanda dog den 29/5 1903. Då var dottern 

bara lite över ett år. Det blev ett hårt 
slag för Fredrik och en omöjlighet att 
jobba i skogen och samtidigt ta hand 
om ett litet barn. Därför blev det bar-
nets morföräldrar som tog hand om 
och uppfostrade henne. 
 Det finns ingen dokumentation 
om hur han höll kontakten med dot-
tern men enligt hörsägen var han 
bara hem en gång medan hon var 
liten och sen när hon var 12 år. Den 
sista gången ville han ha henne med 
sej dit han bodde men han var ju en 
främmande människa för henne, så 
hon ville inte följa med. Då blev han 
mycket upprörd och kom aldrig mer 
tillbaka. 
 Han slutade även att brevväxla 
med sina föräldrar och ingen visste 
hans livsöde. Svärföräldrarna höll 



kontakt brevledes med Fredriks föräldrar men dom visste inte var han var. Hans 
far kontaktade Frälsningsarmén för att genom dem försöka att spåra upp den 
förlorade sonen men det gav inget resultat.
 Jag som skriver är barnbarn till en av Fredriks systrar som hette Gerda. Det var 
min mormor och jag fick mitt förnamn efter henne. Jag har alltid varit intresse-
rad av Amerika och eventuella släktingar där och 1973 beslöt jag mej för att åka 
dit som turist. En tid innan jag åkte, fick jag adress till Fredriks dotter Ada. Jag 
visste även att hon hade 8 barn, 28 barnbarn och sedan har det tillkommit ytter-
ligare 2 generationer. Jag blev väl emottagen och har träffat alla. Sedan blev det 3 
resor till. På min tredje resa 1979 hade jag även med mej den senast kända adres-
sen efter Fredrik, som var Kalispell i Montana. Jag gick till rådhuset och frågade 
efter min släkting och fick reda på att han hade stannat kvar i Kalispell resten av 
sitt liv. Där hade han fortsatt att jobba som skogsarbetare. Han gifte aldrig om 
sej och fick inga fler barn. Han dog i hjärnblödning den 12/8 1952.
 Man kan inte förstå varför han klippte all kontakt med sina nära och kära i 
Sverige. Hans familj och speciellt då hans föräldrar grubblade ju ständigt på vad 

På familjebilden står dom i ordning från vänster i övre raden: Tora Lars, Gerda, Öda. I nedre raden 
från vänster: Ulla, Olivia, Fredrik, Ottilia. Olivia och Fredrik är alltså föräldrarna, som lät göra fotot 
och skickade det till Amerika. Det sparades en plats på mitten av kortet, ifall att dom skulle få ett 
kort från sonen Fredrik att sätta in i kortet senare men så blev det inte.



som hänt med sonen. Till slut dödförklarades han men det visade sej senare att 
han fortfarande levde, när han dödförklarades. Hans näst yngsta syster Ulla var 
den enda av hans syskon som levde, när jag var där och fick reda på hur han hade 
dött. Hon blev oerhört lättad över att få reda på vad som hade hänt med hennes 
bror. Hon var ju bara ett halvt år, när han begav sej till Amerika men hon ville ju 
naturligtvis veta hur det hade gått för honom åndå.

För några år sen fick jag ett gammalt brev, som hade hittats i den gamla timrade 
stugan, där Fredrik hade bott med sin Amanda. Brevet hade trillat ut bakom en 
tapet, när dom höll på att renovera i stugan.  De amerikanska släktingarna kunde 
inte tyda brevet, så dom gjorde en kopia som skickades till mej för översättning. 
Jag måste säga att det var en riktig högtidsstund, när jag fick se det gamla brevet. 
Det kändes som att bli förflyttad 100 år bakåt i tiden. Det var visserligen lite 
trasigt i kanterna men det mesta gick att läsa.

Gerda Norlin



Så här lyder brevet:

Sundsvall den 29 November 1903
Herr B Andersson, Blackberry

Skulle vara högst intressant få brefväxla med Herr Andersson och spörga 
om ett och annat. Vi hafva sedan vår son Fredrik mistade sin kära Aman-
da haft två bref utan adress, han har visst gifvit sig ut på irrarstråt, som 
för oss synes mycke  äfventyrlig, hur den färden slutar måtte Gud allena 
veta! Så glad vi Fredriks föräldrar blifva då han gifte sig, för att då om 
möjligt skapa sig ett hvaraktigt hem, blef det nu efter hans stora förlust af 
sin kära hustru för oss tråkigt, vi unnas icke ens få brefväxla med honom, 
för att gifva honom några goda varningens ord, på hans slippriga bana, 
mycket tråkigt.
Hur mår lilla Ada?
Strakst innan vi fick sorgebrefvet från Fredrik, fottograferade vi oss i 
familjen för att Amanda skulle se oss, men den glädjen unnades oss ej 
men vi sända det ändå för Adas räkning, så hon skulle få se hur Farfar 
Farmor Farbror och Fastrar såg ut i lifstiden, men det synes som äfven 
detta skulle mislyckas, ty uti di bref vi fått från Fredrik står inget nämnt 
om detta, han hade nog rest från sin dåvarande Adersset innan detta hant 
fram, Skulle Herr Andersson villa hvara af den godheten och spårga 
någon bekant i Hibbing, om någon försändelse ligger der till Fredrik, så 
tag det till vår lilla sondotter Ada, skulle glädja oss slippa få det tillbaks, 
vi hafva fått två bref tillbaks, det ena från min dotter Tora till Amanda, 
det andra från mig till Fredrik men kortförsändelsen är och blir nog borta 
om den ej ligger i hemmet der di då bodde. Skrif till mig som fortast beder 
Fredrik Bergström adr: L.P. Hamrins Eft: Sweden Sundsvall
P.S. Hälsa vår lilla älskade Ada hjertligen från oss alla!!!



Personalia
Avlidna släktmedlemmar
Lena Forsberg född Bergström, släktboken s 186, avled den 7 mars 2009
Jan Olof Strömbeck, släktboken s 83, avled den 27 januari 2010
Lars Bergström, släktboken s 60, avled den 21 september 2010
Jan Bergström, släktboken s 167, avled den 30 september 2010
Lars Ingemar Bergström, släktboken s 60, avled den 23 oktober 2010
Per Bergström, släktboken s 185, avled den 29 december 2010
Monika Ranke född Åberg, släktboken s 99, avled den 14 augusti 2011 
Birgitta Lundin född Anderlind, släktboken s 169, avled den 9 september 2011

Nya släktmedlemmar
Axel Konrad Brolén, son till Karin Westerberg och Daniel Brolén, född den 6 
februari 2010. 
Oscar Callum, son till Malin Staaff Petersson och Brian Burns, född den 21 
september 2011.

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

Betalning av medlemsavgiften
Vi påminner också om att det är dags att betala medlemsavgiften för 2011. Vid 
släktmötet 2010 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. Sista betalningsdatum 2011-12-31.

Gott slut och god start!
Vi i styrelsen vill passa på att önska er alla ett gott slut på året och en god start på 
2012. Vi hoppas på att få se så många som möjligt av er på släktmötet i Persåsen 
i juni.


