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JULKLAPPSTIPS!!!
Tiden går fort och det börjar lacka mot jul. En fin och säkert uppskattad
julklapp är vår släktbok som finns dels i bokform, dels på CD.
Priset för släktboken är 350kr inkl frakt och för
CD:n 110kr inkl.frakt.
Du beställer enklast genom att sätta in beloppet
på Föreningens postgiro 349361-6 och ange på
blanketten vad du vill ha.

från

Gustaf Westerlunds släktförening
Ansvarig utgivare: Inger Ingesson

Prästen förbannade drickande i kyrkan
Underlaget till följande, text har hämtats från
PITEÅTIDNINGEN 02-08-23.
Författare är journalisten Jan Lundqvist.

Blanketten skickas till;
Margareta Kristiansson,
Lomtjärnsgatan 21 A,
94232 Älvsbyn.

Vi önskar all släkt och
vänner

En god Jul samt ett
gott nytt år.
Styrelsen

Det är viktigt att vi kan hålla vårt
släktregister så aktuellt som möjligt,
därför är vi tacksamma om du anmäler
alla förändringar, som t.ex. giftemål,
döda och födda till Curt. Carlsson
@telia.com eller Curt Carlsson
Lindövägen 6, 81730 Norrsundet.
Besök gärna vår hemsida

www.GustafWesterlund.nu
Gustaf Westerlunds släktförening

Medlemsavgift
t.o.m. år 2005 .............. 500 kr
Man/hustru/sambo/barn
under 18 år betalar en avgift
Kassör:
Margareta Kristiansson
Lomtjärngatan 21 A
942 32 ÄLVSBYN
Pg 34 93 61 - 6

Sunderby Tryck AB 0920-43 40 60

Hör gärna av er till styrelsen med
synpunkter!
Och Glöm inte att vid adressändringar
Meddela:
Roland Mörtsell Ågrensgatan 23
932 37 Ursviken tfn.0910-35107
E:post rolandmortsell@hotmail,com
Vid övriga ändringar:
Meddela ditt grenombud eller
Westerlundska släktbasen
c/o Nenzelius Lindövägen 6
817 30 Norrsundet tfn.0297-22232
E:post Christina.Nenzelius@telia.com

2002

I elva år hade han, Gustaf Westerlund vår
anfader, försökt att med lära och exempel, med
varningar och förmaningar få bort det fördömda
brännvinsmångleriet med åtföljande fylleri och
oordning. Det framgår av brev han skrev till Sv.
Nykterhetssällskapets Direktion med anledning
av att han - vicepastor i Arvidsjaur ~ den 25/9
1841 bildat en nykterhets~ förening därstädes.
1834 hade en Kungl. förordning förbjudit
införande av brännvin till Lappland. Detta till
trots hade nybyggare, drängar och samer dragit
ned mot kusten för att sedan med minst 100
procents vinst utminutera det hemburna
brännvinet i lönndom.
Brännvinet nyttjades merendels öppet och
oförsynt, enligt Gustaf, vid bröllop, dels
hemma i byarna och dels på själva
kyrkplatserna.Vid de allm. gudstjänsterna
brukades också brännvin till förplägning varav
hände att många mitt under predikan låg i en
kyrkobys~ stuga för att sova av sig ruset på det
han måtte kunna vara kapabel att följa det
hemfarande kyrkofolket efter slutad gudstjänst.
1841 bildades således nykterhetsföreningen.
Efter ett år hade den 128 medlemmar.
Nykterhet, skriver Gustaf, är en motsats till
dryckenskap.” Vi gillar ingen annan nykterhet
än den fullkomliga och vi känner ingen annan
fullkomlig nykterhet än den, som alldeles inte
brukar rusgivande destillerade drycker.”

Att vissa handlande sålde rusdrycker
under de stora helgerna menade han var
en föreödande giftkälla, som fördärvar
kyrko~ och nattvardsfolket och det var
nesligt, otillbörligt och farligt, ja, en stor
skam i ett så kallat kristligt samhälle
”Att en stat skall låta tillverka och sälja
(brännvins~?) fat för pengar, en vara
som fördärvar, mördar och dräper dess
invånare är ett under över alla under,
” dundrade pastor Westerlund slutligen i
sitt brev.
Bo Svensson

Arvidsjaurs samhälle slutet av 1800-talet

Grattis och
Lycka till i
framtiden !
Kirsten Belin gren IV
svensk och nordisk
mästarinna i stavhopp
4,51 cm.
Vi är många som
håller tummarna för
dig.

I Meddelanden nr 2 2000
Berättade jag om en stor mängd gamla brev som hade kommit fram 1999 och hade
tillhört Hanna Kristina Mörtsell f.27/5 1867 gren V11.
Det är intressant att läsa om hur de hade det och vilka bekymmer och vilken
omtanke de hade om varandra.
Här kommer ännu ett brev.
Upsala 31/10 1904
Kära syster Hanna!
Nu är det en månad sedan jag fick ditt bref.
Hjertligt tack du får, jag har varit försumlig som ej skrifvit förr, men det går så när
man börjar skjuta upp. Gertrud Ahlstedt kom upp i ring 1 i samskolan och hon är
inackorderad hos en Fröken Sehedin. Den 26 September kom en flicka från
Hedemora hit som är min hjelp, hon heter Hilda Larsson och är tystlåten och snäll.
Samma afton kom Knut helt oväntad och han skall vara här hela terminen för att
skrifva afhandlingar‘öfver sina resor i sommmar. Nu har Knut hyrt sig rum, men
äter hos oss och har svårt att skaffa de nödiga pengarna för dessa sista
månader.Och till räntor o lifförsäkring.
På tisdagen den 27de kom Harald som då slutat sin
exercis och han var här och hvilade sig till den1/10 då
han måste börja i Stockholm.
Lill Ellen tycks nog må bra, men hon behöfver vår
hjelp förståss.
Från Ernst har vi nyligen haft bref och han har då
ännu arbete.
Fritz har skrifvit till Hildur och Ellen att han nu fått
arbete igen. Hur var det skickade jag fotografier af
alla tre barnen fotograf 1903?
Så roligt att du mår bra och kan äta litet bättre. Helsa
Emils så mycket från oss och äfven Hilda om du
träffar henne. Gud hjelpe oss oss alla dar och uppfylle
oss med sin kärlek och kraft! Jag får nu en bråkig
vecka, Vi ska ha stor tvätt på Torsdag och fredag. Det
har varit mycket hela hösten, så några julklappar har
jag ej ännu tänkt det minsta på. Och ondt om pengar
är det så det blir nog mycket få och små i“år.
Tusende varma helsningar från och genom din
tillgifna syster Betty.

Delgivet av Monica Nilsson

Födda och avlidna inom Westerlundska
släkten hösten 2001- tom hösten 2002 enligt
till Släktdatabasen inkomna uppgifter.

Födda:
Gren III: Hanna * 14 november 2001,
barn till Anders Ollinen och Helena Hult
Gren III: Nathalie * 3 juli 2002, barn
till Christel Eldrim och Robert Eldrim
Gren VI: Lars Fabian * 1 februari 2002
barn till Eva-Marie Ljunggren och Peter
Karlsson
Gren VII Emanuel Carlhed f.2001-06-15
Son till Maine f.Mörtsell samt Carl-Gustaf
Carlhed
Gren VII
Jens Albin Petter Karlsson
f.2002-02-11Son till Victoria f.Mörsell
samt Kennet Karlsson.
Gren VIII: Sara Elisabeth * 6 augusti 2002,
barn till Jonny Andersson och Tone Nyborg
Gren X:
Saga Margaretha 11-01-2002,
barn till Jonas Sundberg och Margaretha
Wikström
Gren X:
Sara Lea Elisabeth och Nils
Ture Alvar * 13 maj 2002, barn till
Henrik Martinsson och Malin Westberg
Gren X:
Anna Frida och Anna Lisa *
16 juli 2002, barn till Carin Sundberg
och Magnus Ingesson
Avlidna:
Gren II:
Berta Nylander f. Carlson
*16 juni 1900 + 19 febr 2002
Gren III: Karin Liden
* 4 februari 1926 + 18 oktober 2001
Gren IV: Paul ”Palle” Westerlund
* 14 januari 1921 + 20 augusti 2002
Gren VI: Birgitta Sundby f. Nordfors
* 11 juli 1919 + 18 juli 2002
Gren VIII: Elisabeth Ullenius/Kindahl
* 28 januari 1944 + 24 september 2002
Gren X:
Inge Svensson
* 7 april 1914 + hösten 2002

Välkomna!
Vi hälsar nytillkomna medlemmar i
släktföreningen hjärtligt välkomna.
Genom en brevkampanj har vi
hitintills under 2002 fått 54 nya
medlemmar. Vi är nu 318
medlemmar i Gustaf Westerlunds
släktförening.

Släktmötet 2006
Vi har tillfrågat samtliga genombud
om var de tycker att släktmötet 2006
ska äga rum.
Av de svar som inkommit har vi i
styrelsen tagit fram de tre oftast
föreslagna.
Vi vill i dagsläget inte bestämma oss
för en ort, mycket beror ju på
möjligheter till logi, konferensrum
och tänkbara aktiviteter men däremot
är det intressant att få veta i stora
drag vad vi ska rikta in oss på. Vi vill
nu veta era åsikter. Skriv till
Margareta Kristiansson eller maila
till någon i styrelsen dina åsikter.
Adresser finns på sista sidan i detta
Meddelande.
Det du har att välja på är Mälardalen,
Värmland eller Norrbotten.
Vi tar tacksamt emot din åsikt.

