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Ur ”Möte med en stor doktor” av Ivar Palmer 

” Namnet Storlien var på den tiden förknippat med den berömde doktor Wester-

lund – ”Enköpingsdoktorn” – och hans verksamhet. Var sommar kom han upp-

resande med en flock av sina patienter. Storlien-tundrans fuktiga sommarklimat 

med dimmiga, regnduggiga dagar var, ansåg han, speciellt rogivande och hälso-

bringande. 

Han var vid denna tid närmare åttio år, men man tänkte inte mycket på ålder i 

samband med honom, ty han var som en skulptur av Döderhultaren. Huvudet satt 

stelt med kort, tjock hals på den bredaxlade bröstkorgen. Kniven slant tydligen då 

Döderhultaren snidade överläppen, ty Doktor Westerlund var harmynt. Kanske 

gav han därför även intryck av insekt - en jätteskalbagge med hårt skal och stela 

fasettögon. Hans sätt att gå förstärkte intrycket av insekt – bredspårigt, stabbigt, 

mekaniskt. ” 

------------------------------------------ 
  

”Westerlund utnämndes till fältläkarstipendiat 1864 och deltog samma år som fri-

villig i det dansk-tyska kriget, varunder han i egenskap av underläkare på August-

enborgs lasarett föll i tysk fångenskap.,,, Militärläkarkåren återvann honom 1870, 

då han utnämndes till 2. bataljonsläkare vid Uplands infanteriregemente för att 

1878 befordras till 1.bataljonsläkare därstädes. Under åren 1888-1895 tjänstgjorde 

Westerlund som regementsläkare vid Livregementets dragoner samt innehade 

under åren 1894-1900 fördelningsläkarebeställningen vid V. arméfördelningen.” 
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