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D E N A D L I G A Ä T T E N V O N WA L D E N
S L Ä K T G R AV

Du som är intresserad av att hjälpa oss
i styrelsen med lite
olika uppgifter hör
av dej ! En fritidssysselsättning 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

Släktgraven
Vid förra årsmötet godkändes styrelsens förslag att låta tillverka en
gravsten och placera
den på ättens släktgrav
vid Husby Långhundra
kyrka. Nu finns den på
plats sedan oktober förra året. Storleken på huvudstenen är 50 x 70
cm.
Det är också mycket
hedrande att Robert von
Walden ligger begravd i
ättens släktgrav.
Här följer några regler
uppsatta för släktgraven:
 att graven är till för
ättlingar och dess
anhöriga och att tillstånd för gravsättning beslutas av
släktföreningens styrelse
 att respektive minnesplatta har storleken
40 x 40 cm med följande text; personens
namn samt födelseoch dödsdatum
 att gravsättningskostnad och minnesplatta bekostas enskilt
För mer detaljerad

En första information om kommande
släktmöte på Strömsholms slott!
Anteckna gärna redan
nu lördagen den 1 september 2007 i era kalendrar för då har ätten
von Walden ett släktmöte. Denna gång samlas vi på Strömsholms
information vänligen slott där vi får se slottet
samt de ridanläggningkontakta släktföreningens styrelse. Glöm ar som slottet bland aninte vår Gravfond till nat är känt för. Vid
Strömsholm verkade
vilken bidrag tackvår förfaders bror Gesamt emottas. Fonorg Fredrik von Walden
dens syfte är att bekosta utsmyckning av som stall-mästare och
graven i form av plan- kammar-herre från år
1744 till sin död 1754.
tering m.m samt löpande underhåll. Fon- En inbjudan med mer
information kommer
dens medel är helt
före sommaren.
knuten till släktgraven.
Sidan 2

Rapport från en släktforskningsresa till Talinn
En av vår släktförenings uppgifter är att forska om våra äldre anfäder.
Vad vi vet är att vår svenske
anfader Georg Fredrik von
Walden var född 1654 på Ösel,
Estland och att han dog 1728
på Husby Långhundras gård,
Uppland. Han var son till Michael von Walden född 1637.
Med detta som underlag beslöts att söka få mer vetskap
om var och kanske hur de levde och verkade på Ösel.
Bengt A R, Margareta och
Bengt (från Östersund) samt
Svea-Lisa Råsäter reste till Tallin 21 maj 2006. Svea-Lisa är
god vän till Bengt och talar estniska samt har lång erfarenhet
av släktforskning. Hon stödde
oss under resans gång och hade
kontaktat och förberett personalen på historiska arkiven i
Tartu vad som var av intresse
för oss.
Först for vi med båt till Tallin,
därifrån fortsatte vår färd till
Tartu, ca 20 mil nordost. Tartu
är en gammal stad där de estniska arkiven med historiska
dokument förvaras. Väl där
började ett idogt arbete med
läsning i noggrant, sirligt handskrivna regementsförteckningar, månad för månad, år för år. Det var tjocka
volymer. Vi började från 1650talet och fortsatte framåt i tiden
ca 30 år. Gamla kartor undersöktes. Skulle vi få mer information om våra anfädrar Georg
Fredrik och hans fader Michael?
Två och en halv arbetsdag satt
vi där andäktigt och läste.

Dessvärre fick vi inte ett enda
napp. Inte ett enda ord fann vi
om våra anfäder.
Besvikelsen fanns där under ytan
men efter samtal och funderingar
oss emellan började modet återkomma och vi riktade tankarna
mer mot Lettland och Riga. Michaels fader Johann Tillman von
Walden upptogs 1648 i det Kurlänska adelskapet. Kanske det
kan vara något att utgå från i
fortsatta släktforskningar i framtiden.

Man väljer också alla 16 delegater i Riddarhus-utskottet.
Dessa ska ta ställning till de
alla motioner som ska tas
upp på adelsmötet.
På det andra mötet i början
av juni går man igenom alla
motioner med utlåtande från
utskottet och röstar för eller
emot.
Jahn von Walden som är huvudman i släkten representerar ätten von Walden vid
adelsmötet.

Efter detta styrdes kosan åter till
Tallin där vi besökte den vackra
katedralen för efterforskningar
om de funnit vår vapensköld.
Man restaurerar upphittade vapensköldar som försvunnit under
sovjettiden. Vi konstaterade att

Bengt, Margareta och Svea-Lisa Råsäter
utanför arkivet i Tartu, Estland.

många satts upp men vårt vapen
fanns inte där.
2007 års Adelsmöte
I år är det återigen dags för ett
adelsmöte vilket hålls vart tredje
år i Riddarhuset.
Alla huvudmän för Adeln inbjuds till adelsmötet samt att uttaga en polett vilken är ett bevis
för att man får rösta för sin släkt.
I år var det särskilt många deltagare, 211 stycken.
Adelsmötet delas upp i två möten. På mötet i februari väljer
man ordförande (i år Carl Cederschiöld), vice ordförande samt
delegerande för adelsmötet.

Och slutligen en uppmaning
Det blir allt viktigare att
samla in information och fotografier om vår släkt. Vi vill
här uppmana alla att inventera lådor och förråd hemma
och ta fram gamla foton som
styrelsen gärna tar hand om
för släktföreningens räkning.
Bilder med personer/
händelser skickas till Fred
Eriksson, Sveaborg Väsby,
740 20 Vänge.

