REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknade valda att granska räkenskaperna för Gustaf Westerlunds Släktförening vill härmed avge följande berättelse.
Vi har granskat styrelsens räkenskaper för
tiden 2004-01-01 t o m 2004-12-31.
Räkenskaperna är förda med god ordning, alla intäkter och kostnader är
styrkta med verifikationer.
Vi har även kontrollerat Resultat- och
Balansräkning.
Revisionen har inte givit anledning till
anmärkning beträffande de redovisningshandlingar som lämnats till oss.
Vi föreslår därför
Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
den tid revisionen omfattar.
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Och om du inte är medlem, hör av dig
till vår kassör Margareta. Vi vill bli fler
i vår släktförening. Glöm ej att vid
adressändring meddela: Bengt Ingesson,
Kastakavägen 1, 942 94 Sikfors
bengtingesson@vattnet.com
Hemsidan: www.GustafWesterlund.nu
Besök vår hemsida, hör av dig till
Westerlundska släktbasen med bidrag t.
ex bilder eller berättelser. det finns nog
mycket av släkthistoria att dela med sig
av, både gammalt och nytt. Vi tar tacksamt emot bidrag.
Westerlundska släktbasen c/o Nenzelius
Lindövägen 6
817 30 Norrsundet tfn. 0297-22232
E-post: Christina.Nenzelius@telia.com

från

Gustaf Westerlunds släktförening
Ansvarig utgivare: Inger Ingesson

Nu är det dags för ännu ett Meddelande, det
första i år. Ni får bl.a ta del av Resultaträkningen/Balansräkning, Revisionsberättelsen
samt Verksamhetsberättelsen från år 2004.
Vi skriver även lite om det nästkommande
släktmötet. Som vi tidigare har skrivit kommer den nuvarande styrelsen att avgå. Vi
hoppas att det finns släktingar som är beredda att ta över och driva arbetet vidare,
vänd er då till Kina Nenzelius, (mailadress
se sista sidan )
Vi fortsätter med presentation av grenarna
och har kommit till gren V
Monica Nilsson

Karlskoga / Eskilstuna 2005-02-23

Siv Agerhem

Els Marie Wrangberth

Verksamhetsberättelse 2004
Under året som har gått har vi haft fyra
styrelsemöten, två i Sikfors och två i
Älvsbyn. Det viktigaste beslutet som vi har
tagit är att släktmötet 2006 ska hållas
första helgen i juli 2006 i Jokkmokk. Efter
många diskussioner och upprop till våra
släktingar, med tyvärr ett dåligt gensvar,
tog vi beslutet att platsen för mötet blir
Jokkmokk.
Den andra frågan som vi har diskuterat är
att komma fram till ett förslag angående
kommande medlemsavgifter. Vi
återkommer med förslag under 2005.
Meddelandet skickas fortfarande bara till
betalande medlemmar i släktföreningen. Vi
kan också notera att vår hemsida besöks av
allt fler vilket är glädjande.
Under 2004 har vi fått två nya
medlemmar, vi har sålt 2 släktböcker och 2
CD-skivor. Lagret av släktböcker är
fortfarande stort.
Sikfors den 24 mars
Inger Ingesson
Kristiansson
Ordförande

Margareta
Kassör

Monica Nilsson
Sekreterare

Bo Svensson
Kina Nenzelius

Släktmötet 2006 i Jokkmokk
Många av er kanske tycker att en resa till
Jokkmokk är lång och besvärlig. Visst kan
det vara så, men vi kommer att i nästa
Meddelande presentera några resealternativ
som vi hoppas ska underlätta för er som
har en lång resväg. Men för att få lite
perspektiv på vad som kan vara jobbigt
med att resa följer här ett utdrag av ett brev
skrivet av vår anfader för drygt 150 år
sedan.

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

”I mitten av februari 1852 begav jag mig på
väg till södra delen av socknen. Väglaget var i
början någorlunda drägligt, ty det hände att vi
på vissa ställen fingo låta hästen lunka; men
när vi körde från Stenträsk började det blåsa
och yra och vi hade långa mossor eller myrar,
hela fjerndeln, att färdas över. Här måste min
skjutsbonde gå. före hästen med en lång
käpp för att söka hålla reda på vägen. Vi
anlände på aftonen efter två långa mil och 5 á
6 timmar till Kajnojaur, ett då för tiden enstaka
nybygge med en Lappsk åbo. Här ville jag ha
hästombyte, för att komma 3/4 mil till det
ställe, där hus- förhör skulle hållas dagen
efter; men här fanns nu ingen häst hemma;
jag medtalte min förrige skjutsbonde att
fortsätta resan med sin häst, men han hade
så giltiga skäl for sitt nekande därtill, att jag
icke ens kunde övertala honom att fortsatta.
Det höll på att bliva mörkt och det fordrades
en kunnig körare for att hitta rätta vägen till
husförhörsstället. Jag satte mig ned och
funderade en kort stund; under det mina
tankar svävade hit och dit beslöt jag att vila i
Kajnojaur över natten, ehuru det var högst
otrevligt på många sätt; stugan liten, trång
och kvav; väggarna svarta som i bastun, taket
invid muren i fallande ställning, barnskrik och
säkerligen allt for många andra osynliga
invånare inom och uti väggarna.
Under det jag sitter sa tankfull och med ej
särdeles godt lynne säger husbonden: ’Kalk
monne le vuoksa, jus Herra sitto taina
monnat’, d. v. s. ’Nog har jag en oxe, om
pastorn vill resa med den.’ Detta tillbud antog
jag utan tvekan, sagt och gjort. Jag bad Lars
Petter skynda sig med att rusta till
körredskapen och oxen. Emedan jag i
Gellivare 1848 hade vid husforhorsresan åkt
efter en ko, sa tänkte jag, det kan gå an att
nu försöka åka efter en oxe, vilket ock nu
kom till verklighet. Sedan allt var i ordning
satte jag mig i slädan ganska nöjd. Lars
Petter gick på skidor bredvid oxen och
paraderade med piskan i hand; allt gick bra,
ehuru långsamt. Vi kommo fram till Kittojaur
efter 2 timmars tid på 3/4 mils väg. Här i
Kittojaur funnos hästar men ingen släde. Man
frågade mig, om det kunde gå an att ställa i

Sunderby Tryck AB 0920-43 40 60

Gustaf Westerlunds släktförening

Aktuella e-mailadresser
Inger Ingesson ordförande
inger.ingesson@bu.pitea.se
Monica Nilsson sekreterare
0921.53586@telia.com
Curt Carlsson ansvarig släktbok
samt hemsida
curt.carlsson@telia.com
Bo Svensson
bo.svensson@vattnet.com

2005

och1903 förestod den meteorologiska
observationssstationen i Jokkmokk.
Hon drev även en liten handel. Bodde
med sin mor Brita i ”Mammas stuga” de
sista 4 åren av moderns liv och fortsatte
att bo där till sin egen död 1921,
sammanlagt 42 år.
1865 blev den 29 åriga Gustava mor
till en gosse, som fick anmnet Gustaf.
Han kom dock bara att bli 5 månader.
Hur detta uppfattades i bygden, att
prästens dotter fick ett ”oäkta barn” kan
man väl bara spekulera i, men i det
Westerlundska prästhemmet kan man
väl tänka sig att hon fick stöd.
När släktmötet 1916 hölls i
Jokkmokk, hälsade hela släkten på hos
henne i ”Mammas stuga” och
uppvaktade 80-åringen.
Ur släktboken 2001
BoSvensson

Gren V
Gustava Westerlund
Gustava Westerlund blev hemtrakten
trogen. Hon blev bygdens officiella
”vädergumma” då hon mellan 1878

ordning en gödselsläde; nå ja, det går an,
svarade jag. Men innan man fick göra sIäden
någorlunda ren och fick binda tillsamman en
skäppa med vidjor drog det ut på tiden.
Äntligen var allt färdigt, jag satte mig på, det
bar utav, men jag hade intet ryggstöd. Min
skjutsbonde försökte i vägen, så godt sig
göra lät, att bereda mig ett sådant, men det

ville icke hjälpa; jag lade mig således i
släden och framkom i liggande ställ- ning
till bestämmelseorten, Kåbdalis, medan
folket ännu var uppe. Nöjd och glad
inträdde jag till min värd och värdinna, där
Jag undfägnades med kaffe och mat, som
smakade godt efter små vedermödor och
reseäventyr.” -”

