
Den adliga ätten von Walden 

En solig sommardag, 

med något kortvarigt 

inslag av regn, stod vi 

förväntansfulla på kajen 

vid Årsta Havsbad. Det 

var den 27 augusti 2005 

och det var dags för ett 

nytt spännande släktmö-

te med von Waldens 

släktförening. Båten av-

gick snart med destina-

tion Utö. 

Margareta von Walden, 

styrelsemedlem, mötte 

oss på Gruvbryggan och 

välkomnade oss ut i 

skärgården denna vack-

ra dag. Margareta är 

utöbo sedan länge och 

det skulle visa sig under 

dagen att en bättre guide 

på ön kunde vi inte ha 

haft. 

Det formella årsmötet 

med påföljande lunch 

avhölls på Utö Värds-

hus. Med ett gediget do-

kument-ationsmaterial 

och med en fullspäckad 

agenda tog oss ordfö-

randen, Jahn von Wal-

den, igenom en rad in-

tressanta diskussions-

punkter. 

Vi var ett  50-tal släk-

tingar som hade samlats 

denna dag och 

det var roligt med så 

stor uppslutning. Ef-

ter själva mötet serve-

rades vi en god lax till 

lunch och det gav oss 

mycket energi till ef-

termiddagens aktivi-

t e t e r .  
  

Som efterrätt till lun-

chen serverade Mar-

gareta oss en inblick i 

Utös intressanta histo-

ria. Sittande till bords 

guidade hon oss fram 

längs den mycket 

slingriga väg som oli-

ka ägarbyten till ön 

har inneburit. Vi fick 

veta många roliga de-

taljer om alla de 

Du som är intresse-

rad av att hjälpa oss 

i styrelsen med lite 

olika uppgifter hör 

av dej ! En fritids-

sysselsättning som 

ger en bra inblick i 

släktens historia. 

  

Ta gärna kontakt 

med: 

Jahn von Walden 

tfn 08 – 570 191 60, 

Jahn.von.walden@h

p.com 

Bengt von Walden 

tfn 08 – 99 63 08, 

Bengt.von.walden@

comhem.se 

Fred Eriksson tfn 

018 – 32 84 42, 

Fred.eriksson@riks

personer som har haft 

stora tankar och idéer 

om verksamheten på 

ön. Utös historia domi-

neras förstås av den 

gruvdrift som fanns 

länge på ön och Marga-

retas berättelse gjorde 

oss nu nyfikna på hur 

dessa gamla gruvor 

egentligen såg ut i 

verkligheten. 

Det behövde vi dock 

inte vänta länge på att 

få veta. Margareta tog 

oss med på en rund-

vandring bland de gruv-

schakt som finns kvar 

idag och vi kunde alla 

föreställa oss vilket slit-

samt arbete det måste 

ha inneburit att 
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arbeta vid dessa gruvor. Vi 

fortsatte sedan vår vandring 

upp till den gamla kvarnen. 

Där hade vi en hänförande ut-

sikt ut över Stockholms södra 

skärgård. Turen avslutades vid 

det gamla societetshuset, som 

en gång i tiden var ett fint ho-

tell med vidunderlig utsikt. 
  

Utö är en stor ö och vi insåg 

alla att det som Margareta gav 

oss idag var ett lockande smak-

prov på vad ön har att erbjuda. 

Vi kände nog alla att vi gärna 

återvänder till denna levande 

skärgårdsö. 

  

Lite shopping vid hamnbodar-

na hanns med innan det var 

dags att ta båten hem och nog 

var det många av oss som hade 

den berömda utölimpan med 

sig i väskan. 
  

Årsmötet 2005 

Vid släktföreningens årsmöte 

behandlades styrelsens berät-

telse och den ekonomiska redo-

visningen 

för åren 2003 – 2004. Reviso-

rerna hade inget att erinra och 

styrelsen fick ansvarsfrihet för 

de båda åren. 

  

Årsmötet beslutade att utse 

följande styrelse 

  

   Jahn von Walden, ordförande 

   Monica Karlsson, ordinarie leda-

mot 

   Bengt A R von Walden, ordinarie 

ledamot 

   Peter U von Walden, ordinarie 

ledamot 

   Fred Eriksson, ordinarie ledamot 

   Bengt von Walden, ordinarie leda-

mot 

   Peter R E von Walden, suppleant 

   Vakant, suppleant 

  

  

Styrelsens målsättning 

inför 2006 

 Släktarkiv med foton och 

information om släkten. 

Bilder med personer/

händelser skickas till 

Fred Eriksson Sveaborg 

Väsby 740 20 Vänge 

 Intervjuer med äldre släk-

tingar. Ansvarig Mar-

gareta von Walden tfn 

08 – 21 28 96.  Ta gär-

na en kontakt ! 

 En resa till Tartu och Ösel 

planeras under våren 

med syfte att forska ef-

ter uppgifter om vår 

anfader Georg Fredrik 

von Walden 

 Släktgraven vid Husby 

Långhundra kyrka blir 

helt färdigställd 

 Styrelsen är också intresse-

rad av att få in förslag 

på områden som kan 

vara intressanta att fo-

kusera på för vår före-

ning 

  

In memoriam 

Det är med sorg och saknad 

vi härmed får meddela att vår 

vän och f d styrelsemedlem 

Robert von Walden har avli-

dit den 27 november 2005. 

Tack för alla fina år Du gav 

oss i styrelsen och på alla 

våra släktträffar genom åren. 

Styrelsen 

Till revisorer valdes Lennart von 

Walden och Marion von Wal-

den. 

  

Årsmötet beslutade om oföränd-

rad årsavgift 200 kr och att kom-

mande släktmöte skall äga rum 

om två år. 
  

Då det gäller släktgraven vid 

Husby Långhundra kyrka pre-

senterade styrelsen följande för-

slag som också årsmötet godkän-

de; 

 att graven är till för ättlingar 

och dess anhöriga och att 

gravsättning beslutas av 

föreningens styrelse 

 att storleken på huvudgravste-

nen är 50 x 70 cm med tex-

ten ” Den adliga ätten von 

Walden släktgrav” 

 att respektive minnesplatta har 

storleken 40 x 40 cm med 

texten, namn samt födelse- 

och dödsdatum 

 att gravsättningskostnad och 

minnesplatta bekostas en-

skilt och 

 att styrelsen får i uppdrag att 

verkställa ovanstående för-

slag med medel från släkt-

föreningens kassa. 
  

Peter U von Walden informerade 

och visade föreningens hemsida 

som nu har adressen 

www.vonwalden.se 

  

Fred Eriksson framförde innan 

Jahn von Walden avslutade års-

mötet att det blir allt viktigare att 

samla in information och foto-

grafier om vår släkt. Fred upp-

manade alla att inventera lådor 

och förråd hemma och ta fram 

gamla foton som gärna Fred tar 

hand om för släktföreningens 

räkning. 


