Tiden går fort och det börjar lacka
mot jul. En fin och säkert uppskattad julklapp är vår släktbok.
Priset för släktboken är 350kr inkl
frakt. Du beställer enklast genom att
sätta in beloppet på Föreningens
postgiro 349361-6 och ange vad du
vill ha.
Kom ihåg att ge oss synpunkter om
medlemsavgiften. Kontakta någon i
styrelsen.
Att adresserna är riktiga har stor betydelse. Glöm ej att meddela adressändringar till:
Bengt Ingesson, Kastakavägen 1
942 94 Sikfors
bengtingesson@vattnet.com
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.Gustaf Westerlund.nu

Släktmöte i Jokkmokk 2006
Som vi skrev i det förra meddelandet kommer nästa släktmöte att hållas i Jokkmokk
30/6-2/7 2006. För att kunna göra detta möte
till en minnesrik helg vill vi gärna ha in synpunkter från er, Hur ska programmet se ut?
Utflyktsmål? Finns det något intresse för att
chartra en buss som utgår från Stockholmstrakten och plockar upp resenärer efter vägen
upp till Jokkmokk? Ja, som ni förstår så
finns det hos oss i styrelsen en mängd funde-

Ansvarig utgivare: Inger Ingesson
Nu närmar vi oss slutet på år 2004, snart
har ännu ett år gått. Vårt nästa släktmöte
kommer allt närmare, det blir första helgen i Juli år 2006, det kommer vi bl.a att
skriva om denna gång. Vi har ju tidigare
bett er att skicka in ideer, berättelser m.m.
så sätter vi in det i något Meddelande det
kommer inte in så mycket men vi får hoppas att intresset och engagemanget från er
ökar. Vi hoppas att ni med intresse tar del
av ännu ett nytt Meddelande. Vi fortsätter i
detta nr. presentationen av grenarna, nu
har vi kommit till gren IV.
Monica Nilsson

En god Jul samt ett
gott nytt år.
Styrelsen

Gustaf Westerlunds släktförening

Var det här Gustaf
Westerlunds
barndomshem låg?

Ett besök på Landsarkivet i Härnösand.
Vår släktförening har ju släktarkivet deponerat på Landsarkivet insorterat som Enskilda
Arkiv: 111, i åtta kartonger. Jag hade vägarna förbi i höst och passade då på att titta
lite grann på det som vi har arkiverat där.
Brev, bilder och protokoll mm är inte genomgångna eller katalogiserade men det kan ju
göra ett besök ännu mer spännande. Arvid,
det 13:e syskonet, har ett stort antal fina teckningar där. Ett par av Dardels teckningar
finns där också. Det intressantaste denna
gång tycker jag ändå att ett bild från Släktmötet 1941 var, där släkten är samlad på den
plats ”som troligen är den där Gustaf växte
upp” enligt anteckning på kortet. Vem kan
med vetskap om Härnösand 1941 säga var
denna plats är mer exakt?
Ett besök på arkivet rekommenderas, man vet
aldrig vad man hittar! /Curt Carlsson

Gustaf Westerlunds släktförening

Vi önskar all släkt och vänner

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

ringar och vi är tacksamma för alla synpunkter som kommer in.
På årsmötet som hålls i Jokkmokk kommer
den sittande styrelsen att avgå. Vi tackar för
oss och överlämnar uppdraget till andra släktingar. Det har varit en stor fördel att
styrelseledamöterna har bott nära varandra,
det har gjort det möjligt att ha styrelsemöten,
att planera och genomföra släktmöten, att
skriva, trycka och kuvertera Meddelandet.
Vår förhoppning är nu att några av er vill ta
över och hålla släktföreningen vid liv. Ni kan
väl börja fundera och har ni förslag på en
kommande styrelse så vänd er till Kina
Nenzelius, hon tar tacksamt emot tips.
Medlemsavgift
Vid släktmötet i Härnösand 2001 tog vi upp
frågan om medlemsavgifter och fick uppdraget att komma med ett förslag till nästa
släktmöte. Idag har vi en avgift på 500kr för
en familj med barn upp till 18 år. Det innebär att man är ständig medlem för denna avgift, vilket i sin tur innebär att inkomsterna
för föreningen under ett år är ytterst marginella, medan utgifterna är ungefär desamma
varje år. Detta tär på kassan och kommer på
sikt att innebära att kassan är tömd.
Hur ska det då se ut? En årlig avgift? En avgift vartannat år eller vart femte år? Hur stor
ska avgiften vara? Familjeavgift? Vi vill
även här ha era synpunkter för att kunna ta

2004

från

Axel och Oskar blev alla hemmansägare i
Mattisudden och Axel kom att äga flera
hemman där innan han flyttade till Luleå
vid sekelskiftet och senare till Värmland
och slutligen till Finland på 1920-talet..
Dottern Clara gifte sig med Axel
Rhenman, som också började som hemmansägare i Mattisudden.
Mattisudden kom snart att bli en kulturort,
nästan av större betydelse än Jokkmokk på
den tiden. Det hänger främst samman med
det lapska seminariet, som inrättades där
1875 och bedrevs fram till 1904, varefter
det flyttades till Murjek.
Enligt senaste den senaste släktboken omfattade Westerlundska släkten 4 822 personer. Till gren IV hörde 266.
Ur släktboken/Bo Svensson
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Vår medarbetare och vän Roland
Mörtsell har avlidit. Vi har haft glädjen att få arbeta tillsammans med honom från år 1997 när den nuvarande
styrelsen styrelsen valdes. Han har
varit den person som hjälpt oss med
mycket inom data, bl.a har han ansvarat för att adressändringar hållits aktuella, samt skrivit ut etiketter inför
utskick av Meddelanden.
Vi minns honom med stor tacksamhet
Styrelsen

Gren IV
Manne Westerlunds Gren
Manne Westerlund blev Jokkmokk trogen
och hans familj fick stark anknytning till
Jokkmokk och Mattisudden, där hans hustru Sigrid Ek var född. Deras söner Johan,

fram ett förslag om medlemsavgiften i
släktföreningen. Vi planerar att presentera
ett förslag i Meddelandet om ett år, därefter har ni möjlighet att komma med synpunkter och sedan tas beslut på släktmötet
i Jokkmokk.
Sara Greta Bergman
Jag har fått en mailförfrågan från Markku
Saari i Finland om jag visste något om
Sara Margareta Bergman dvs Brita
Nyströms mor. Jag svarade med ett utdrag
från släktboken och konstaterade att vi inte
visste mer om hennes anor. Markku har
tydligen ställt frågan till flera och fått ett
svar från Per Sundin i Örnsköldsvik som
kunde ge honom antabell 6463 Sara Greta
Bergman. Jag har också fått ta del av
denna och kan följa hennes anor till mitten
av 1500-talet. Spännande!!
Inger Ingesson

Vi kommer att välja en ny styrelse 2006
– snart dags att nominera.
Den nuvarande styrelsen har signalerat att
de tänker avgå vid nästa Släktmöte 2006.
Två mandatperioder har de flesta suttit om
inte längre. De tycker att det kan vara dags
för nya krafter att driva föreningen vidare.
Som valberedning är Släktbas/-boksredaktionen utsedd då vi har ett kontaktnät
genom vårt arbete med Släktbas och Släktbok.
Vi hoppas att Grenombuden kan hjälpa oss
med förslag och att det kommer att bli en
del av det arbete vi snart har framför oss
med uppdateringen av släktuppgifter inför
Släktmötet 2006.
- Börja redan nu fundera på vilka namn ni
skulle vilja se på nomineringslistan! Ni får
gärna redan nu komma in med förslag till
oss.
/ Kina Nenzelius och Curt Carlsson

Födda och döda sedan anmälda efter
november 2003
Födda:
II:
Ellen Wikström * 9 juli 2004, barn till
Anna Gunnarsson och ?? Wikström
Emilio Nenzelius * sep 2004, barn till
Sylvia Nenzelius och Miguel Martinez
Lisa Jenny Nenzelius * 13 oktober 2004,
barn till Katja Nenzelius och Christer
Bylund
III:
Hans
Filip Fridberg *29 maj 2001 och Sten
Tomas Fridberg * 31 mars 2003, barn till
Maria Högbom och ?? Fridberg
Nicole Elisabeth Katarina Fridén * 3
oktober 2003, barn till Helena Högbom
och ?? Fridén
Moa Maria Ljungberg * 12 november
2003
Nathalie Leia Amelie Eldrim * 2 juli 2003,
barn till Christa Eldrim och Robert Eldrim
IV:
Elin Therese Ahlberg * 9 juli 2003, barn
till Ingrid och Thomas Ahlberg
VII:
Viktor Karl Erik Snäckerström * 30 juni
2003, barn till Brita Höglund och Lars
Snäckerström
Mirjam Elina Carlhed * 9 September 2004,
barn till Maine och Carl-Gustaf Carlhed.
Avlidna:
Curt Nilsson 22 december 2003
III:
Sten Alvar Högbom 21 september 2003
Björn Westerlund 12 oktober 2003
Sven Westerlund 16 september 2001
Åke Westerlund 31 mars 2001
VII:
Roland Mörtsell april 2004

