I Ernst Westerlunds sällskap
Mars 2017, nr 83

************************************
INNEHÅLLET:
Sid. 2 Årsmötesinbjudan.
Sid. 3 Ordföranden har ordet.
Sid. 4 Vårkonst. Sommarresa
Sid. 5 Öppet hus. Nyheter i huset
Sid. 6 Keas berättarkväll
Sid. 7 Stipendier. Bontrosai
Sid. 8-11 Verksamhetsberättelsen
Sid. 12 Skolfröken berättar
Sid. 13 Förslag till verksamhetsplan

Sid. 14 Balansräkning
Sid. 15 Resultaträkning
Sid. 16 Storlien arbetsresa
Sid. 17 Aina 103 år EW-patient
Sid. 18-20 Silverbröllopsdagen 1893
Sid. 21 Bromidia Westerlund
Sid. 22 Bokhyllor med arabisk text
Sid. 23 Om Westerlunds ättlingar
Sistasid. Afternoon tea

Välkommen till

Westerlundsällskapets årsmöte 2017
söndagen den 26 mars kl 16.00
på Kryddgården, Enköping
(ingång genom restaurang Krydda, Östra Ringgatan)
Program:
16.00-16.30 Mingel med cider och tilltugg i Kryddgårdens samlingssal.

16.30 Årsmöte i samlingssalen, utdelning av årets Westerlundsbägare.
Därefter en stunds underhållning med Enköpingsgruppen
Claes & Compani.

17.15 Middag i restaurang Krydda: laxfilé m hollandaisesås, duchessepotatis,
grönsaker, bordsvatten/lättöl. Restaurang Krydda bjuder på dessert! Kaffe och
chokladbit.
Den som önskar dricka vin köper det på restaurangen.
18.00 Underhållning i samlingssalen med Claes & Compani.
Pris: 160 kr.

Bindande anmälan senast fredagen den 17 mars per epost eller telefon till
Ann-Katrin Ohlson,
ann-katrin@ohlsons.se tel 076-118 53 70.
Betala gärna avgiften i förhand till vårt bg 374-6773 eller
via swish nr 1235 716 816
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Ordföranden har ordet
Varje morgon sedan 20 januari i år tittar jag – det första jag gör - på olika
nyhetssidor i vår ipad, på text-tv, på DN, på SvD mm. Det jag är nyfiken på
alldeles särskilt är vad USA:s nye president kan ha hittat på under det gångna
dygnet.
Har aldrig tidigare vad jag kan minnas känt sådant obehag inför vad som
komma skall i världen. Lite tröst var det att häromveckan höra journalisten
Britt-Marie Mattsson säga att: ”Trump är sin egen värste fiende!” Jag hoppas
att hon har rätt. Att denne man fäller sig själv!
Då kan det vara en tröst att arbeta i det lilla, med Westerlundsällskapet till
exempel. När detta skrivs, i årets första medlemsblad, har redan mycket hänt
under år 2017. Om det kan ni läsa på andra platser i detta medlemsblad.
Mycket är planerat för resten av året, vilket ni också kan läsa om på annan
plats i detta blad.
Det finns därför anledning att åter ta upp det jag skrivit om flera gånger
tidigare: Vi behöver fler medarbetare i Sällskapet.
Servicegruppen jobbar med olika öppna arrangemang som kaffeserve-ringen
under Vår konst, sommarcaféet och Tårtkalaset med mera.
Vill du inte direkt vara med och baka eller servera behövs alltid några som
kan bära bord och stolar, vara värdar och ta emot gästerna vid större
arrangemang, plocka fram och ställa undan trädgårdsmöblerna och så vidare.
Guiderna svarar för att ta emot de grupper som vill besöka oss och få veta
lite om Dr Westerlund. Den som inte vill bli guide men är intresserad av
besöksverksamheten kan vara med som hjälpreda till guiden, ”gå svans”, som
vi kallar det. Också det är värdefull hjälp.
Det finns också behov av intresserade som kan hjälpa till med forskning och
arkivering, till exempel. Välkommen att höra av er. Ring gärna undertecknad,
tel 0707-14 88 05 eller någon annan i styrelsen.
Som ni ser av inbjudan till årsmötet på sidan här intill så försöker styrelsen
detta år att ta ett nytt grepp. Vi satsar på att ha årsmötet en söndag och vi
startar lite tidigare på dagen än vi brukar för att sedan tillsammans äta en god
söndagsmiddag. Jag hoppas att du vill komma med. Vi ses den 26 mars.
Kerstin Maurd
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Vårkonst i Westerlundska gården
Påskhelgen 2017, 14-17 april, öppet alla dagar 12.00-16.00
Välkommen i år igen till konstutställning och kaffeservering i
Westerlundska gården under påskhelgen.
Utställare är åter Gabriella von Schrowe, som visar bilder i akvarell och
blandteknik. Gabriella ingår i den stora konstrundan Vår konst, som pågår
över hela Enköpings kommun, nu för nittonde året i rad!
I salongerna en trappa upp serverar Westerlundsällskapet kaffe och
hembakat bröd.
Glad Påsk!!

Försommarresa i Dr Westerlunds spår
Nu är det dags för en ny försommarresa i Dr Westerlunds spår. Senast vi
ordnade en resa var 2013. Vi har fått många nya medlemmar som kanske är
nyfikna på platser med anknytning till Enköpingsdoktorn. Förra årets resa
med den studiecirkel inom Litslena Hem och Samhälle som läst om Dr
Westerlund gav mersmak.
Vi har ännu inget detaljerat program klart, men vi vill redan nu väcka er
nyfikenhet på att följa med. Självklart kommer vi att besöka Halmbyboda,
godset i Funbo socken dit Ernst Westerlund kom som informator och som han
så småningom blev ensam ägare till. Hans ättlingar bor kvar där än och vi
kommer att bli guidade av några av hans barnbarnsbarn.
Vi planerar denna resa till 14 eller 15 juni. Priset blir cirka 400 kr för en
heldagsresa med förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.
Fullständig information kommer i nästa medlemsblad, i månadsskiftet
april/maj.
Anmäl gärna ditt intresse redan nu till Kristian Lundeberg,
kristianlundeberg@home.se eller sms och tel till 070-23 17 953.
4

Öppet hus för nya medlemmar
Westerlundsällskapet inbjuder till en specialkväll för alla under det senaste
året tillkomna medlemmar. Vi berättar kort om Dr Westerlunds liv och verk,
vi berättar om Sällskapets syfte och vi bjuder på kaffe. Det finns möjlighet att
ställa frågor och komma med synpunkter.
Välkommen till Westerlundska gården, Kyrkogatan 29, Enköping
onsdagen den 5 april kl 19.00
Om du inte är nytillkommen medlem men ändå intresserad att av att komma
med denna kväll så går det mycket bra! Anmäl dig till Ann-Katrin Ohlson
senast måndagen den 3 april
till: ann-katrin@ohlsons.se eller tfn 076-118 53 70.
Nytillkomna medlemmar får även denna inbjudan i brev.

Lite nyheter i gården
Under ledning av styrelseledamöterna Gerd Ferger och Birgitta Laghé har
kontoret på bottenvåningen möblerats om rejält och fungerar nu ännu bättre
för vår verksamhet.
Det lilla förrådet mellan doktorns mottagningsrum och det så kallade
undersökningsrummet/sköterskerummet har gjorts om till guiderum. Där
finns nu allt tryckt material vi har till försäljning och allt annat guiderna
behöver för sina visningar och sin redovisning. Allt på en plats. Vi tror att det
kommer att fungera mycket bra.
Under Maire Sarenhammars ledning har det också möblerats om lite en
trappa upp. Linneförrådet har disponerats om och några nya hyllor i ett par
skåp i kök och förråd ska förhoppnings göra det lättare att hålla ordning på
köksinventarier och förbrukningsmaterial.
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Succé för "Släktskap och Enköpingsrelationer"
Vinterns första och hittills enda berättarkväll, måndagen den 30 januari,
lockade rekordpublik, nästan 50 personer. Hastigt och lustigt flyttades därför
föredraget med Karl-Erik Arosenius upp en trappa, till stora salongen.
Karl-Erik hade som utgångspunkt för sitt föredrag tre gossar vid namn Per,
vilka föddes för så där 300 år sedan. De blev stamfäder för släkterna
Arosenius, Floderus och Westerlund, tre släkter som under 1800-talet kom att
sammanflätas på olika sätt och från tid till annan röra sig i Enköpingsbygden.
Så var till exempel Karl-Eriks farmor Thérèse yngre syster till Nina Floderus
som gifte sig med Dr Westerlund.
Ganska många av kvällens åhörare tillhör någon av dessa tre släkter och
man dröjde sig kvar länge efter föredraget för att diskutera med kvällens
föredragshållare och med varandra.
Karl-Erik Arosenius har nu överlåtit en kopia av sitt manuskript till
Westerlundsällskapet, ett manuskript som bygger på många års släktforskning. Sällskapet tar med glädje emot det och inlemmar det i
Westerlundsällskapets arkiv

.
Släktberättaren Karl-Erik Arosenius, känd som Kea.
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Fler Westerlundstipendier
Vid januarisammanträdet beslutade styrelsen för Sällskapet att dubbla
stipendiebeloppet till avgångselever på Westerlundska gymnasiet.
Vi har därför meddelat ansvariga på gymnasiet att vi från och med i år
donerar 4 x 1 000 kr att delas ut till avgångselever, förslagsvis två på vårdoch omsorgsprogrammet, två på naturvetenskapsprogrammet. Därmed
bibehåller vi inriktningen på stipendiet, i linje med initiativtagaren Gregor
Katz intentioner.
Det är nu mer än 20 år sedan Gregor Katz föreslog stipendier i stället för
arvode när Westerlundsällskapet fick tillstånd att ge ut två av hans längre
artiklar om Dr Westerlund i särtryck, Medicinen Dr Westerlund och Dr
Westerlunds brev till Augusta Jansson. Dessa två särtryck säljer vi fortfarande
till våra besökare.
Styrelsen tycker dels att det är trevligt att uppmuntra duktiga avgångselever,
dels att dessa stipendier är ett bra sätt att marknadsföra Sällskapet.

Bontrosai och Dr Westerlunds blomma
Vad vet Westerlundsällskapet om bontrosai? Gunn Höij från Skanör ringde
nyligen till Sällskapets ordförande med den frågan.
Svaret hon fick blev: vi vet nog ingenting!
Gunn är mycket förtjust i att odla bontrosai och brukar driva upp skott som
hon sedan säljer under arrangemanget ”Rosor på Falsterbonäset”, en
blomsterfest som anordnas veckan efter midsommar.
Bontrosai luktar precis som Westerlundsblomman. Den har en svag
citrondoft, berättade Gunn. En sökning på Internet ger vid handen att
bontrosai är en förädlad variant, en ”manipulerad” variant, av Pelargonium
graveolens, Rosengeranium/ Dr Westerlunds blomma, som ju är en
doftpelargon. Bontrosai har ett upprätt skulpturalt växtsätt som liknar
japanska bonsaiväxter.
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Verksamhetsberättelse för år 2016
Styrelsen
har bestått av Kerstin Maurd, ordförande, Kristian Lundeberg, vice ordförande, Maire Sarenhammar, sekreterare, Ann-Katrin Ohlson, kassör samt
övriga ledamöter Gerd Ferger, Birgitta Laghé, Knut Bodin, Rolf Sjögren,
Monica Hallgren, Leif-Åke Wiström och Anders Lundqvist.
Revisorer har varit Karl-Erik Arosenius och Bo Leijon och revisors-suppleant
Tore Ohlsson. Valberedning har varit Erik Lindell och Lennart Smitt.
Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden under 2016.
Medlemsbladet
utkom med tre ordinarie nummer, i februari, maj och september samt ett extra
julnummer i december. Redaktionskommittén har bestått av Kerstin Maurd,
Kristian Lundeberg och Maire Sarenhammar. (De senaste numren finns att
läsa på
http://www.westerlundsallskapet.se/medlemsblad.html )
Årsmötet
hölls den 21 mars på restaurang Krydda i Enköping. Ordföranden hälsade 78
medlemmar välkomna till Sällskapets 33:e årsmöte. Efter supé hölls årsmötet
i samma lokal med Monica Hallgren som mötesordförande och Maire
Sarenhammar som mötessekreterare.
En tyst minut hölls för Bert Nilsson, vår mångårige medarbetare och tidigare
ordförande i Westerlundsällskapet, samt för övriga medlemmar som har gått
bort sedan föregående årsmöte.
Årsmötet fastslog att medlemsavgiften för 2017 ska vara 50 kr.
Kvällens föreläsare Sölvi Vejby talade om hur våra levnadsvanor påverkar
vår hälsa samt om sitt eget projekt med friskvård för svårt sjuka cancerpatienter på hematologen vid Akademiska sjukhuset.
Sölvi har Ernst Westerlund som en stor inspiratör och hennes före-läsning
blev mycket uppskattad.
Årets Westerlundsbägare tilldelades Miguel Oliveras för hans mång-åriga
arbete i Westerlundsällskapet.
Ordföranden tackade de avgående styrelsemedlemmarna Siv Bergström,
Marianne Lundberg och Marianne Åkerblom för deras arbete i Westerlundsällskapet. Marianne Åkerblom utsågs till hedersmedlem.
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Välkomstkväll för nya medlemmar
hölls på Westerlundska gården den 7 mars där ordföranden berättade om
sällskapets verksamhet och deltagarna fick en kort guidning i huset och om
Dr Westerlunds liv och verk.
Upptaktsmöte
i Servicegruppen hölls den 3 mars på Westerlundska gården. Berit Lindström
utsågs som ansvarig för personalplaneringen under sommaren.
Guidegruppen
hade sitt upptaktsmöte i Westerlundska gården den 14 mars. Därefter följde
ett antal träffar med utbildning för nya guider och övriga intresserade om Dr
Westerlund samt om hur gruppbesök med guid-ningar ska genomföras.
Studiecirkeln ”Gamla arkiv berättar”
med knappt tiotalet deltagare genomförde tre träffar på Westerlundska
gården, där arkivforskarna Bernt Lundh, Mats O Karlsson och Göran
Källgården gästade varsin kväll. Cirkelgruppen gjorde ett avslutande
studiebesök på Landsarkivet i Uppsala under ledning av Göran Källgården.
Berättarkvällar
hölls två stycken under hösten 2016. Sjuksköterskan Sölvi Vejby hade den 27
september temat ”Varför stärka det friska när man är sjuk” medan Dr Knut
Bodin den 18 oktober hade rubriken ”Att arbeta med hemlösa”. Ett 25-tal
besökare kom vardera kvällen.
Vår konst-rundan under påskhelgen
deltog Westerlundsällskapet i för andra gången. Också 2016 var det
Enköpingskonstnären Gabriella von Schrowe som hade utställning i
väntrummet på nedre plan. Westerlundsällskapet ordnade kaffeservering på
övre plan. Stor publiktillströmning också denna gång, cirka 1000 st
personer på utställningen och cirka 350 gäster i kaffeserveringen. Sällskapets
guider fanns som värdar på nedre plan för att svara på frågor om Sällskapet
och Dr Westerlund.
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Årets Westerlundstipendiater
blev Elsa Karlsson på Westerlundska gymnasiets vård- och omsorgs-program
och Martin Lindberg på naturvetenskapsprogrammet. De fick
1 000 kr vardera.
Sällskapets stipendier tillkom på initiativ av vår framlidne medlem Dr Gregor
Katz, som, i stället för arvode för manus till två av Sällskapet utgivna häften,
föreslog just en utdelning av stipendier till ungdomar.
Sommarkaféet
höll öppet fem dagar i veckan i sex veckor från 28 juni till 6 augusti samt
lördagarna 13 och 27 augusti. Säsongsfinal blev lördagen den 10 september
då Svenska Bolinderkvartetten underhöll från trädgårds-paviljongen.
Arrangemanget besöktes av ca 250 personer. Kaffe-servering hölls i
trädgården. Vi hade totalt ca 1600 cafégäster under sommaröppet, de extra
lördagarna inräknade.
Friluftsgudstjänsterna
fortsatte som traditionen bjuder i samarbete med Svenska Kyrkan på
onsdagarna under sommaröppet. Gudstjänsterna, som startar kl 12.10, var
som vanligt väl besökta, mellan 40 och 50 personer.
Tårtkalas
ordnades som vanligt i samband med kommunens ”Trädgårdsdag”, i år den 3
september. Tyvärr var inte vädrets makter helt med oss så att det blev
servering med bas inomhus medan många besökare ändå valde att sitta
utomhus. Cirka 550 personer kom och drack kaffe och cirka 60 tårtor gick åt.
”Sommarjobbarna”
i servicegruppen och guidegruppen avtackades med samkväm i gården den 29
september. En tvärflöjtsgrupp från Kulturskolan under ledning av Anne
Keijser Strandberg underhöll.
Guidningar för grupper
Har under året genomförts vid 37 olika tillfällen för sammanlagt 861
deltagare.
Storliensektionen
Fyra medlemmar från sektionen gjorde en arbetsresa till Storlien 6-9 juli. Ett
av målen med resan var att fylla i texten på minnesstenen invid
10

Blomsterstigen över J Danielsson. Endast rengöring av stenen gick att
genomföra då färgen tenderade att flyta ut i den mjuka täljstenen. Gruppen
rensade dessutom efter stigen samt gjorde vissa justeringar på ryggstöden på
ett antal bänkar. Arbetsgruppen försökte också hitta nya kontakter i Storlien
för framtiden.
Höstmötet
hölls på restaurang Krydda den 25 oktober med drygt 50 deltagare.
Sjuksköterskan Solveig Backlund, Uppsala, gästade oss och talade under
rubriken ”Är det skillnad på vanlig sjukvård och asylsjukvård?”
Höstglöd
Westerlundsällskapet deltog i kulturarrangemanget Höstglöd den 8 och 9
oktober. I samarbete med Jan Fridegårdssällskapet och Enköpings Stads
Hembygdsförening ordnade vi program under rubriken: ”Vi minns Hasse
Eson”. Program hölls på både Wallinska gården och Westerlundska gården
båda dagarna. Kaffeservering på Wallinska på lördagen, på Westerlundska på
söndagen.
På Westerlundska visades på lördagen Birger Erikssons film ” Ett
Enköpingsliv” som handlar om Hasse E. På söndagen mindes vi kyrk-spelet
”Sju Dagar”, skapat av Hasse E, tillsammans med Anders Grape och Anna
Bäcklund.
Café Ernst första advent
anordnades traditionsenligt på båda våningarna i Westerlundska gården
söndagen 27 november. Cirka 300 person besökte oss.
Antalet medlemmar
Vid utgången av år 2016 var antalet medlemmar 632.
Styrelsen vill härmed framföra ett varmt tack, i första hand till alla medlemmar som troget ställer upp och jobbar i verksamheterna på olika sätt, i
andra hand till alla er som med stort intresse kommer till våra arrange-mang.
Skulle publiken utebli skulle vi inte tycka det var så roligt att ordna olika
saker.
Styrelsen gläds åt att tillströmning av nya medlemmar fortsätter och att vi
därmed håller medlemsantalet på en fantastisk nivå. Vi ser fram emot ett nytt
och intressant år.
Enköping i februari 2017, Styrelsen för Westerlundsällskapet
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En gammal skolfröken berättar
”Under två sommarferier, 1905 och 1906, lyckades jag få plats som kassörska
på Storliens Högfjällssanatorium. Det var nämligen omöjligt att leva hela året
på lärarlönen. Den räckte inte. Alla småskollärarinnor, som ej var från
förmögna hem, måste skaffa sig extra inkomster under sommarferierna.
Jag stortrivdes med mitt arbete som hotellkassörska, fastän det var ett mycket
krävande arbete. Varje fredagseftermiddag skulle räkningarna skrivas ut till
alla gästerna (100-talet under högsäsongen), lördagseftermiddag inkassering.
Under två månader år 1906 tog jag emot 27 000 kr, det var en stor summa
efter dåtidens penningvärde och ett stort ansvar för en 20-åring, som ej var
van att röra sig med annat än småpengar. Det ålåg kassörskan att även han
hand om linneskåp, vinkällare, handkammare med alla specerier och kakskåp.
Kassörskan skulle vara anträffbar från kl 7 på morgonen till kl 9 på kvällen.
….
Jag tyckte trots allt att det var ett härligt liv jag levde. 25 kr i månaden i fast
lön, fri resa fram och åter, eget rum och en underbar mat. Kassörskan hade
nämligen förmånen att äta i matsalen samma mat som gästerna. Storlien var
känt för sin goda mat.
….
Klientelet på Högfjällssanatoriet var synnerligen förnämligt. Det var von och
af och andra adliga titlar, professorer, doktorer, läkare, präster och lärare m fl.
Doktor Westerlund tillbringade sina sommarferier i Storlien, och många av
hans patienter och vänner från både Sverige och andra länder sökte sig upp
till Storlien för hans skull. År efter år kom de tillbaka. De kvinnliga
patienterna sökte sig till honom som flugorna till sockerbiten. En av damerna
anförtrodde mig en dag, att hon kände sig friskare bara hon fick tala några ord
med Doktorn.
Doktor Westerlund körde ut alla att gå upp på fjället, hurudant vädret än
var. Luften var särskilt hälsosam när det regnade, sa han. Det var nödvändigt
med den suggestionen, för 1906 t ex regnade det 14 dagar i sträck, men tack
vare doktor Westerlund vandrade alla varje dag uppåt
(Fortsättning på sidan 23)
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Westerlundsällskapet, förslag till verksamhetsplan 2017
Januari:
Styrelsemöte, berättarkväll.
Februari:
Styrelsemöte, medlemsblad utges, Afternoon Tea.
Mars:
Styrelsemöte, årsmöte, säsongsstart guidegruppen, Afternoon Tea.
April:
Styrelsemöte, välkomstkväll för nya medlemmar, säsongsupptakt servicegruppen,
kurs för nya guider, start inventeringsarbetet.
Påskhelgen: Vår konst-utställning med Gabriella von Schrowe, nb, samt Café Ernst i
salongerna 1 tr upp.
Maj:
Styrelsemöte, medlemsblad utges.
Juni:
Styrelsemöte, försommarresa i Dr Westerlunds fotspår, sommarkaféet öppnar efter
midsommar, friluftsgudstjänsterna startar 28 juni, ev lördagsguidning sista lördagen i
juni.
Juli:
Sommarcaféet öppet tisdag-lördag, friluftsgudstjänster onsdagar 12.10, ev
lördagsguidningar.
Augusti:
Styrelsemöte, ev lördagsguidning 5 aug, friluftsgudstjänst, sommarcaféets sista
vecka, extraöppet café övriga lördagar under augusti, musikunderhållning en av
dessa lördagar.
September:
Styrelsemöte, Tårtkalas 2 september, medlemsblad utges.
Oktober:
Styrelsemöte, höstmöte med föredrag och underhållning.
November:
Styrelsemöte.
December:
Café Ernst första advent. Julnummer av medlemsbladet utges.
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Ny arbetsresa till Storlien och Blomsterstigen?
Westerlundmedlemmar som följt Sällskapets medlemsblad under ett antal år
har kunnat följa Storliensektionens ambition och kamp för att hjälpa till att
bevara Blomsterstigen och se till att Storlien förblir det rekreations-och
turistmål som det har varit och ännu är.
Att Blomsterstigen är välbesökt kan man se i gästboken och i sparbössan vid
den portal som utgör ingång till stigen.
-Engagerade personer i byn, som arbetat med blomsterskyltar och större
reparationer av bänkar utmed stigen, har nu flyttat från Storlien. Det kommer
säkert att märkas framöver, säger Leif-Åke Wiström som tillsammans med
Anniken Karell-Håkansson, Alice Bähren och Rune Wahlström är
Storliensektionens verkliga eldsjälar.
-Alla man pratade med under förra arbetsresan, i juli 2016, lovordar stigen
men ingen är beredd att ställa upp. Tiden räcker inte till säger de, för man har
ofta flera olika jobb för att livnära sig.
Men, säger Leif-Åke vidare, i sektionen kommer man att arbeta vidare med
att försöka få stöd av boende i Storlien.
-Vi skulle också vilja ha fler från Westerlundsällskapet och Friluftsfrämjandet
i Enköping som kan följa med oss och göra enklare underhåll, såsom rensning
av sly utmed Blomsterstigen och justering av bänkar som farit illa under
vintern.
Därför satsar Storliensektionen på en ny arbetsresa till sommaren, i början av
juli. Blomsterskyltarna utmed stigen har en viktig pedagogisk funktion. Barn
som går stigen har chansen att genom bilderna på skyltarna verkligen lära sig
ett stort antal växter.
Du som är intresserad av att jobba med Storliensektionen, hör av dig till
Leif-Åke Wiström, tel 070-237 12 38 eller skicka epost till:
axbo43@hotmail.com.
Storliensektionen inom Westerlundsällskapet bildades av ett
Westerlundmedlemmar och Friluftsfrämjare för snart 12 år sedan.
Dr Ernst Westerlund räknas som Storliens ”upptäckare” och
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antal

rekommenderade fjällkurorten med sin friska luft till sina patienter från 1883
och till sin död. Han hade sommarpraktik i Storlien i juli månad i nästan 40
år.
Storliensektionen har tagit fram en 32-sidig liten skrift om Storliens historia
och den finns att köpa på Westerlundska gården.

Den 8 juli 2017 har Svenska Turistföreningen en guidad tur utefter
Blomsterstigen med Anniken Karell Håkansson, som också är medlem i
Storliensektionen. En ev arbetsresa startar veckan efter STF:s guidade tur.

------------------------------------------------------Saxat ur familjesidan på Svenska Dagbladet den 25 oktober 2016 :

AINA WALLIN, Stockholm har avlidit i en ålder av 103 år.
Närmast sörjande är syskonen Gunilla och Margareta Lundgren
med familjer och Ingela Henström med familjer.
”Tolv, tolv, tolv” svarade Aina Wallin skämtsamt när hon fick frågan om när
hon var född. Nu har hon somnat in stilla och fridfullt. ”Jag är nöjd med mitt
liv” sade hon ofta. ”Tänk att jag som var så klen i min barndom har fått leva i
mer än hundra år”.
Aina var enda barnet till en ensamstående mor. Hon växte upp hos sina
morföräldrar i Enköping. Det var mormodern som tog henne till doktor
Westerlund för hennes nässelfeber. Botad blev hon och alltsedan dess var
hon ovanligt frisk. Vid 99 års ålder bäddade hon sin egen säng med lakan hon
själv strukit. Livet igenom hade hon Doktor Westerlunds blomma i något
av sina fönster.
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En bemärkelsedag
Den 8 mars 1893 hade snön fallit i flera dagar och yrde i vinden. I hemmet
hos Ernst och Nina Westerlund i Enköping rustades det till stor fest för att
fira deras silverbröllopsdag. På Grönsöö tre mil därifrån var, som det står i
skriften, tiden inne då Alice von Ehrenheim skulle föda sitt fjärde barn.
Kammarherre Erik von Ehrenheim (1854-1930) och Alice, född Blomstedt
(1858-1943), gifte sig 1888. Paret förvaltade godset åt Eriks far Pehr Jacob
von Ehrenheim, som var strängt upptagen med en mängd offentliga uppdrag i
Stockholm. Alice var uppvuxen på Hornö i Vallby inte långt från Grönsöö.
Erik och Alice fick i rask följd tre barn. Alla förlöstes på Grönsöö. Den
förstfödde i närvaro av en societetsbarnmorska från Stockholm, ”Tant
Elise”, friherrinnan Elise Hermelin från Thorsvi som själv fött en stor
barnaskara samt den egna kretsen av tjänstefolk. Inför födseln av det fjärde
barnet fanns barnmorskan fröken Englund på plats, varmt rekommenderad
av dr Westerlund, samt barnjungfrun Maria Modée.
Klockan halv tre på eftermiddagen föds Gustaf von Ehrenheim. Erik skriver i
sina minnen ”Jag fick först av barnmorskan veta att det var en gosse och att
allt var bra”.
Erik går ner till stallet på gårdsplanen för att skicka expressbrev med kusken
Gellinder till föräldrarna om att Alice lyckligen ”överstått” sitt fjärde barn.
Då kommer en av husorna springande med andan i halsen och säger: Fröken
Englund ber mig säga, att efterbörden icke avgick”.
Alice liv stod ej att rädda om blödningarna ej kunde stoppas.
Raskt skickades först bud till Ekholmen i Veckholm, som nyligen installerat
telefon. Nedtecknat på det i hastigheten sönderrivna expressbrevet till
föräldrarna, instruerades ”att från Ekholmen ögonblickligen skulle
telefoneras in till dr Westerlund att han genast
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borde resa till Grönsöö”. Samtidigt skickades fyrspannet mot Enköping för
att möta dr Westerlund. En släde skickades även till Thorsvi efter ”Tant
Elise”.
När släden anlände till Thorsvi satte sig Elise Hermelin genast i den och for
på ”illa plogade och nu igendrivna vägar” till Grönsöö. Erik skriver: ” Min
stora tacksamhet då Tant Elise kom till mig, kan icke beskrivas. Hon kom
med öppna famnen, vilket var mig till stor tröst och skall aldrig glömmas”.
När Dr Westerlund nåddes av budet från Grönsöö var festmiddagen redan i
full gång. Han reste sig genast och beordrade fram sitt eget ekipage. Efter att
ha meddelat sina gäster anträdde han färden mot Grönsöö.
Erik skriver: ” Maria Modée och jag sökte hela dagen, från ½ 4 till ½ 11 på
natten, genom starka luktmedel hålla Alice vid liv. Jag satt ständigt med detta
luktmedel för näsborrarna på Alice, medan Maria Modée genom frottering
sökte uppehålla livet. Besynnerligt nog visste fröken Englund intet medel till
att stilla blodflödet”.
Under tiden möter dr Westerlunds ekipage fyrspannet från Grönsöö mellan
Mösa Mejeri och Lillkyrka. Dr Westerlund fortsätter färden i fyrspannet mot
Grönsöö.
Erik skriver: ” Då kl. ¾ 11 Tant Elise kom och meddelade att dr Westerlund
var i farstun, sprang jag ned för stora trappan och föll jag honom om halsen!
– Han såg på mig med sin Napoleonblick och sitt stolt tillbakaböjda huvud;
men det var på samma gång något vänligt däri. Jag kan ej påminna mig han
sade ett ord; sedan hörde jag, att han genast han kom in i farstun frågat
ganska lugnt: ’Lever hon?’ Det förtroende han ingav var så underbart, att
jag genast kände mig alldeles trygg; nu är hon räddad!
Tant Elise och jag satt i Vita förmaket, vi två, medan dr Westerlund var inne
hos Alice i sängkammaren. Tant Elise hade även hon detta samma
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gränslösa förtroende till dr Westerlund, att då han lyckats komma hit medan
det ännu fanns en gnista liv – så var allt klart. Så var hon räddad.
Förunderligt fort kom dr Westerlund ut igen ur sängkammaren till oss i Vita
förmaket. Han sade endast: ’Nu är allt bra igen, men hade jag kommit en
kvart senare hade hon varit död!’
Vi tre dr Westerlund, Tant Elise Hermelin och jag åto nu och drucko thé.
Varm lagad mat fanns ymnigt på bordet och besynnerligt nog hade vi alla tre
en strykande aptit, icke minst dr Westerlund. Han berättade att han reste
från Enköping tvärt ögonblickligen han fick telefonbudet, men att vägarna
varit nästan ofarbara.”
Alice överlevde och dog så småningom i kretsen av sin familj på Grönsöö, 85
år gammal. På sin 90-årsdag, den 8 mars 1983, stod Gustaf von Ehrenheim
(1893-1983) på tröskeln till det rum han fötts i och berättade för familj och
vänner om sitt liv.
Sammanställt 2017-01-25 av Jacob von Ehrenheim

Alice ungefär 1890-1895

Gustaf 1896
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Bromidia Westerlund
Dr Westerlunds lugnande droppar
Ur medlemsblad nr 36 från maj 2002 har vi saxat denna text om
Bromidia Westerlund, byggd på fakta Sällskapet hade fått av en
apotekare i Uppsala:
Innehåll: Kloralhydrat, natriumbromid (bromsalt), hyoscyamidextrakt (från
bolmört), opiumextrakt, sockersirap och destillerat vatten.
Dåvarande styrelseledamoten i Westerlundsällskapet, dr Erik Törnsten,
kommenterade receptet så här:
-Kloralhydrat är ett strakt sömnmedel, Natriumbromid verkar lugnande men
kan ge kraftiga utslag över kroppen. Extrakt på bolmört är också märkligt
eftersom bolmört är en av de giftigaste växter som finns. Den ses sällan idag.
Förr i tiden ansåg man att häxor använde bolmört i sina salvor. Bolmörten ger
hallucinationer.
-Den doktor som skulle komma på tanken att använda sig av det här receptet
idag, om det ens går att få tag på alla ingredienser, skulle omedelbart bli
anmäld till Socialstyrelsen! Det här är verkligt starka grejer!
Den vänliga apotekaren gav också receptet på:
Dr Westerlunds saltblandning (laxerpulver).
Innehåll: natriumsulfat, natriumfosfat, natriumbikarbonat, magnesiumsulfat
och kaliumsulfat.
Blandningen skulle tas 1 tsk två gånger om dagen- för magen – i vatten.

Tillägg: Av Signe Bergström, Sonja Ceder, född Tolstoys dotter fick
Sällskapet 2016 en apoteksburk som framgår av texten innehållit Bromidia
Westerlund. Den finns nu i muséet.
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Om bokhyllorna på övervåningen i Westerlundsgården
De två bokhyllor som står i ”biblioteket” en trappa upp i Westerlundska
gården är som bekant icke hämtade ur Dr Westerlunds kvarlåtenskap. Nej, de
är inköpta på auktion hos Peter Tolstoy, Ytterby, Enköping av dåvarande
ordföranden Bengt Björkman och intendenten Arne Samuelsson i samband
med att övervåningen återfick sin forna glans 1995.
Att det är arabiska tecken på inskrifterna har vi gissat oss till: Nu har vi av
en slump äntligen fått veta vad där står. När vår förre ordförande Bert
Nilsson visade Eva Ahlsten från Medicinhistoriska museet i Uppsala och
Ingrid Zakrisson från Upplandsmuseet runt i Westerlundska gården tog Eva
Ahlsten bilder av hyllorna och skickade till en god vän från Syrien. Denne
vän kan läsa gammalarabiska och han kom fram till att texten är ett citat,
ursprunget dock oklart.
Texten på hyllorna lyder så här, med de ord som saknas på hyllorna inom
parentes:
(Ge) hjärtat vad det tycker om och titta på vad din syn åtrår, res upp
till ett ljuvt liv, njut av de varande godheter och bota (själen).
Ett tack till Eva Ahlsten och hennes vän som skingrade mörkret kring hyllorna.

Ingen fast telefon i Westerlundska gården
Styrelsen har beslutat att säga upp det fasta telefonabonnemanget till
telefonen i Westerlundska gården.
Telia aviserade en kraftig höjning av abonnemangskostnaden, till nivåer som
företag betalar.
Eftersom telefonen har använts väldigt lite, i tider som dessa när nästan alla
har mobiltelefon, var beslutet därför enhälligt att vi spar pengar och tar bort
kostnaden för fast telefon.
På Sällskapets hemsida: www.westerlundsallskapet.se finns kontakt-uppgifter
och telefonnummer, eller på sistasidan i medlemsbladen.
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Westerlunds ättlingar
Ernst och Ninas dotter, Dora Tolstoys dotter, Nina Lundebergs son,
Staffan Lundeberg har lämnat detta jordelivet.
Staffan (19/2 1936-9/2 2017) var den förste av tjugonio kusiner på
Tolstoysidan som måste lämna oss. Staffan var nummer tre av fem bröder.
Staffan lämnar ett stort tomrum efter sig. Han lever vidare i våra fina minnen
av honom.
Staffan och Kerstin har två döttrar och fyra barnbarn samt ett barnbarnsbarn.
Alla är mycket aktiva i Ernst Westerlunds anda med friluftsliv och mycket
duktiga i skidåkning, särskilt utförsåkning.
Bror Krille

---------------------------------------------------------(från sidan 12) höjderna. Han pjoskade inte med sina patienter, och bäst
passade han för nervsjuka, sådana som hade fixa idéer. En dag var det en
dam, som vid lunchen kom fram till honom med några piller i munnen och
jämrade sig att hon omöjligt kunde svälja. Han klappade till henne rätt
kraftigt på ryggen och sade med bestämt röst: ”Svälj bara!” Och hon svalde
sina piller, och maten med sedan. Jag märkte aldrig att hon efter detta hade
några svårigheter i det hänseendet. Däremot hade ej Dr Westerlund rätt
förståelse för t ex hjärtsjuka, det blev olyckliga konsekvenser.
…
Denna text är hämtad ur Årsböcker i svensk undervisningshistoria. Asta
Nordgren hette lärarinnan som hade nedtecknat minnena från Storlien.
Westerlundsällskapets medlem Alice Bähren hittade materialet på Internet
och tillställde det medlemsbladets redaktion. Varmt tack.
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I Ernst Westerlunds sällskap Mars 2017 nr 83
Succé i repris

Afternoon Tea
med musikunderhållning
Söndagen den 2 april kl 15.00
i salongerna en tr upp i Westerlundska gården
Kjell Fernström, piano, Karin Lundin sång

OBS! Antalet platser är begränsat. Anmäl dig snarast möjligt till Kerstin
på tel 070-714 88 05. Behöver du lämna återbud, gör det i god tid så att vi
kan ge din plats till någon annan.

------------------------------------------------------------Fotografer: Sid.6 Kerstin Maurd. Sid.20 von Ehrenheims arkiv.
Adressändringar, kontakta Ann-Katrin Ohlson, tel 0171-44 61 24, epost: ann-katrin@ohlsons.se
Bankgiro 374-6773
Westerlundsällskapet finns på internet:
Den fasta telefonen har upphört.

Hemsidan www.westerlundsallskapet.se
epost: info@westerlundsallskapet.se

Bokning av guidningar: Anders Lundkvist, tel 070-210 14 34

info@westerlundsallskapet.se

Medlemsbladets redaktionskommitté består av Maire Sarenhammar tel 076-632 49 34 och Kerstin
Maurd, tel 070-714 88 05, som även är ansvarig utgivare, samt Kristian Lundeberg, tel 070-23 17 953

