Dags att uppdatera släktboken. Hör av er!

Släktboken utkom länge enbart i bokform – ett stort antal sidor
mellan två pärmar. Numera kan uppgifter om släktens gamla och
nya led dessutom erhållas på en CD-skiva.
En tillförlitlig och aktuell släktbas bygger på att nya uppgifter
kommer in och att gamla uppgifter uppdateras av enskilda
släktingar.
Vi är tacksamma för alla de bidrag som under årens lopp har
kommit in. Nu inleder vi en ny kampanj för att få nästa släktbas så
komplett som möjligt. Det är inte bara födslar, giftermål och
dödsfall som kan vara av intresse. Våra släktböcker är extra roliga
att läsa, när vi få ta del av våra fränders levnadsbana. Där har
senare generationer varit betydligt snålare med information. Med
er medverkan kan vi ändra på den saken. Vi tackar på förhand, för
alla slags uppdateringar!
Kina Nenzelius och Curt Carlsson - tel: 0297-22232, e-post:
christina.nenzelius@telia.com och curt.carlsson@telia.com - tar
emot uppgifter till släktbasen.
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Tema för 2011 års släktbok
I förra numret av Meddelanden gjorde
släktboksredaktionen genom Curt Carlsson, ett upprop

Medlemsavgiften

Alla som inte redan har betalat medlemsavgift för 2010 får ett inbetalningskort med detta
Meddelande (nr 2/09). Avgiften för 2010 är 100 kr per vuxen (över 18 år). Alternativt kan
man, för att säkert hålla sig ajour med släktföreningen fram tom släktmötet 2011, redan
nu betala in 200 kr/vuxen.
Avgiften skall vara inbetald till släktföreningens PlusGirokonto 34 93 61-6 senast den
31 mars 2010. Frågor om medlemsavgiften besvaras av kassören Sofia Nenzelius,
tel: 08-640 15 61 eller e-post: s_nenzelius@hotmail.com

om att få tillgång till släktens sparade brev. Detta,
eftersom vi planerar att ha BREV som tema för
släktboken 2011.
Mycket intressant har redan inkommit, brev som
handlar om allt från elektricitetens intåg till
kärleksbekymmer. Alltså, både tidstypiska och tidlösa

Vi önskar alla Westerlundare
en God Jul och ett Gott Nytt År
Adresser till styrelsen
Jan Holmqvist, ordförande: jan.holmqvist@carler.se
Sofia Nenzelius, kassör: s_nenzelius@hotmail.com
Eva Zillén, redaktör: ezillen@telia.com
Annika Eklund-Grönberg: annika.eklund-gronberg@telia.com
Håkan Borg: familjen.borg@swipnet.se
Hemsida: www.gustafwesterlund.se

ämnen. Det är som det ska vara. Vi hoppas att breven
fortsätter att strömma in. Glöm inte egna brev, de är
också släkthistoria.
Skicka breven även fortsättningsvis till Curt.Carlsson@telia.com
tel: 0297 - 22232, Lindövägen 6, 817 30 Norrsundet.

Har Du tittat på HEMSIDAN i dag?
Ett eget rum för varje släktgren? Synpunkter efterlyses!
17 klubbrum – en egen hemsida för varje gren?
Det har under årens lopp diskuterats om det ska bildas separata
grenföreningar, för att, om möjligt, förstärka varje gren i det alltmer
storvuxna släktträdet. Diskussionen var särskilt stark i mitten av förra
seklet. Men det stannade vid diskussioner, då ingen ville splittra den
gamla sammanhållningen av trädet.
Moderna tider ger oss en möjlighet att både äta kakan och behålla den.
På vår hemsida finns redan uppgifter som har allmänt intresse för alla
Westerlundare. Vår nya idé är att ge varje gren en egen sida under
huvudingången www.gustafwesterlund.se. Ett eget digitalt ”klubbrum” för
varje gren, där uppgifter och information för respektive gren kan läggas in
och uppdateras av en Grenansvarig. Grenarna skulle kunna utse en
webbansvarig som sköter detta. Vid ev. brist på frivilliga, får den som är
web-ansvarig för huvudsidan hjälpa till.
Vi vill ha synpunkter på detta. Vad säger ni om att ge varje gren eget
utrymme på hemsidan? Kontakta grenombudet, någon i styrelsen eller
Curt Carlsson, se sidan 4 resp. 1 för adresser.
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Oskar Westerlund, gren XI
Barn nummer elva, Oskar Westerlund,
fick sin utbildning till officer bekostad
av kronprins Karl, sedermera Karl
XV. Detta på grund av pappa Gustafs
gästfrihet och hjälpinsatser då
kronprinsen med följe reste runt i
Norrland.

Oskar, som tillhörde Dalaregementet,
fick flera utmärkelser för sina insatser
i dansk-tyska kriget 1864.
Han var också ansvarig för vägbyggen,
främst i Dalarna.
Oskar och hustrun Olivia fick fem
barn, varav endast den äldste sonen
bildade familj.
Gren XI är den minsta grenen, med
Oskars två barnbarnsbarn Laila
Haglund Calley, bosatt i Australien
och Christina Haglund Harryson,
USA, med sina respektive barn och
barnbarn.
Red. har inte lyckats nå någon av
ättlingarna för en intervju. I släktboken
2006 finns dock en del att läsa om
familjerna.

Träff på Nordiska museet i
Stockholm
den 20 januari 2010.
Vi inbjuder till en släktträff på Nordiska
museet den 20 januari 2010 kl 17.30.
En av museets medarbetare kommer att
berätta om museet och grundaren Artur
Hazelius och visa några föremål som på
1880-talet kom i museets ägo genom
Nordiska museets
Johannes Mörtsell .
torn
Dessutom har vi från museets arkiv och
genom Mörtsell-ättlingen William Bergström, tillgång till kopior av brev
till Hazelius, där J M med sin (oftast) vackra handstil beskriver olika
föremål och översättningar från samiska som han erbjuder Hazelius.
Johannes Mörtsell, folkskollärare, kyrkoherde och riksdagsman, var
gift med Eva Westerlund. Han hade en omfattande korrespondens med
samhällsföreträdare och kulturpersonligheter. Han var framsynt nog att
efterlämna kopior på sina brev.
Plats: Nordiska museet på Djurgården i Stockholm. OBS! Samling vid
gaveln mot Djurgårdsbron.
Tid: Onsdagen 20 januari 2010 kl. 17.30. (Museet är öppet till 20.00)
Anmälan: Senast den 11 januari till Eva Zillén. Tel: 08-715 31 33,
ezillen@telia.com
Möjlighet att avsluta träffen i museets restaurang.

Det blir släktmöte i Stockholmstrakten den 1-3 juli 2011. Mer om
det kommer i ett MEDDELANDE våren 2010. Du som vill stödja
släktföreningen, kan göra en insats i planeringsarbetet. Hör av dig
till Sofia Nenzelius. Tel: 08-640 15 61, s_nenzelius@hotmail.com
Ny medlem
Vi hälsar Christel Eldrim, gren III, välkommen som medlem i
släktföreningen.

