
I Westerlunds sällskap med SPF Seniorerna Enabygden den 3 juli 2018  
 
I år har Enabygdens programgrupp tagit nya grepp och ordnar även 
sommaraktiviteter. Den 17 juni genomfördes en tipspromenad, den 16 juli blir det 
utflykt med räkbåten Tor, den 7 augusti åker vi med Blå tåget och idag den 3 juli, 
var det dags för besök på Westerlundska gården.  
 
Vi var 8 intresserade SPF-are 
som mötte upp vid porten kl 12. 
Då bjöds vi in i huset, där Barbro 
Sandberg initierat berättade om 
dr Ernst Westerlunds liv och 
gärning. Han föddes 1839 i 
Öregrund och utbildade sig till 
läkare i Uppsala, trots att han 
tidigt blev faderlös. 1867 blev 
Westerlund stadsläkare i 
Enköping och kunde året därpå 
gifta sig med Nina Flodérus från 
Halmbyboda. Intressant är att Ernst Westerlund på både fädernet och mödernet 
härstammade från nuvarande Enköpings kommun, Biskopskulla och Åloppe. 
 
I Enköping blev Ernst Westerlund snabbt en mycket aktad stadsläkare, vars något 
annorlunda ordinationer, inte minst motion, ofta gav resultat. Efter nio år hade han 
fått så många egna patienter att han slutade som stadsläkare och enbart drev 
privat praktik. Trots att han var utbildad kirurg, blev han mest känd som 
nervläkare och fick patienter från hela Sverige och även utomlands. Familjens två 
döttrar gifte sig t.o.m. med patienter, Dorotea med Leo Tolstoy, S:t Petersburg 
och Mathilda med Marius Selmer, Oslo.  
 
År 1900 blev Ernst Westerlund hedersdoktor i Lund, men han arbetade vidare 
nästan ända fram till sin död 1924 vid 84 års ålder. Något innan hade han sålt sitt 
hem till Enköpings kommun som nu använder Westerlundska gården som 
representationsvåning. Tyvärr spreds inventarierna vid bodelningen, men några 
av dem liksom tidstypiska möbler har senare återvänt tack vare stora insatser av 
Westerlundsällskapet som bildades 1984 av Hasse Eson m.fl.  
 
Efter föredraget gjorde gruppen en 
rundvandring i Westerlunds praktik på 
nedre botten och i den privata 
våningen ovanpå, varefter hela 
tillställningen avslutades med kaffe 
och hembakat i den sköna 
trädgården.  
 
Ett stort tack till Barbro och Monika 
från Westerlundsällskapet och Pia och Anita från SPF som ordnat det hela. 
 
Måhända skulle dr Westerlunds liv och gärning kunna vara ett ämne för en 
studiecirkel i SPF:s regi. Intresserade kan höra av sig till undertecknad. 
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