
Den adliga ätten von Walden 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Den första september 

samlades den adliga 

ätten von Waldens 

släktförening till sitt 

vartannat år åter-

kommande släktmöte. 

Ett sextiotal personer 

deltog och det var ro-

ligt att så många yngre 

hörsammat kallelsen 

och visat intresse för 

släkt-

föreningen. 

Sedan släkt-

föreningen 

bildades 

1999 har 

samman-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mötet började med en 

guidad tur genom 

Strömsholms slott 

där Georg Fredrik von 

Walden, son till vår an-

fader, verkade som hov-

stallmästare och kam-

marherre under åren 

1744 – 1754. 

Tyvärr finns inte gården 

Östhamra där familjen 

bodde 

kvar 

läng-

re. 

Efter 

en ut-

sökt 

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, 076

-141 84 42 

styrelsen fortsatt det 

intensiva arbetet med 

att hitta släktens ur-

sprung inom de baltiska 

länderna varifrån vår 

släkt kom  

till Sverige under 1600-

talet. Styrelsen har be-

sökt Tallin och Tartu 

för att på plats leta efter 

handlingar där släktens 

ursprung kan hittas. 

Styrelsen informerade 

också om överklagan-

det på Regeringsrättens 

beslut att avslå släktens 

begäran att i koret 

intill vårt vapen i Hus-

by Långhundra kyrka få 

sätta upp ett epitafium 

(minnes-tavla). Allt 

detta för att informera 

kyrko-besökare om att 

släktens anfäder be-

gravdes i kyrkan under 

1700-talet. 

Släktföreningen har 

också anskaffat en 

gravsten till vår släkt-

grav vid Husby Lång-

hundra kyrka. 

Vid årsmötes-

förhandlingarna omval-

des ättens huvudman 

Jahn von Walden till 

ordförande i släktföre-

ningen.     
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Alla gladdes åt ett mycket lyck-

at släktmöte. 

Släktmötet ”bevakades” av en 

journalist från tidningen 

Vestmanlands läns tidning (vlt) 

som skrev en lång artikel i tid-

ningen veckan efter mötet. 

Nästa släktmöte kommer att 

hållas 2009. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Årsmötet 2007 

Vid släktföreningens årsmöte i 

samband med släktmötet be-

handlades styrelsens berättelse 

och den ekonomiska redovis-

ningen för 2005 – 2006. 

Revisorena hade inget att erinra 

och styrelsen fick ansvarsfrihet 

för de båda åren. Årsmötet be-

slutade att utse följande styrelse 

fram till årsmötet 2009: 

  

 Jahn von Walden, ordförande 

 Bengt von Walden,  ledamot 

(vice ordförande) 

 Bengt AR von Walden,  leda-

mot (kassör) 

 Fred Eriksson, ledamot (arkiv) 

 Margareta von Walden, leda-

mot 

 Peter U von Walden, ledamot 

välkomna. 

Vill du engagera dej så tveka 

inte att ta kontakt med någon 

i styrelsen. 

Vi vill gärna ha era email-

adresser för att kunna på ett 

lättare sätt skicka informa-

tion i framtiden. Skicka din 

email-adress till 

jahn.von.walden@hp.com 

  

BLOGG ! 

Titta på vår nya blogg! Syftet 

med bloggen är att underlätta 

kommunikation och nätver-

kande i släkten. Den är under 

uppbyggnad. Kom gärna 

med förslag på hur vi ska an-

vända bloggen på bästa sätt. 

Skriv i Gästboken. 

http://

vonwalden.blogspot.com 

  

Och slutligen den sedvanli-

ga uppmaningen 

Det blir allt viktigare att 

samla in information och fo-

tografier om vår släkt. Vi vill 

här uppmana alla att invente-

ra 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 

51, 740 20 Vänge. 

  

En riktigt GOD JUL och ett 

GOTT NYTT ÅR önskar vi i 

styrelsen! 

Årsmötet beslutade om oföränd-

rad årsavgift, 200 kr. 

  

Vad gör vi under de komman-

de två verksamhetsåren? 

 Upprätta ett släktarkiv med 

foton och information om 

släkten 

 Intervjuer med äldre släkting-

ar. Ansvarig Margareta von 

Walden 

Telefon 08 – 21 28 96. Ta 

gärna en kontakt med tips på 

äldre släktingar 

 Fortsatt släktforskning med 

resa till Riga med syfte att 

fortsätta efterforskningarna 

om vår anfader Georg Fredrik 

von Waldens ursprung 

 Ett datoriserat medlems-

register skapas med 

möjlighet att ta ut uppgifter på 

adresser, etiketter m m 

 Kartläggning av äldre släkting-

ars gravar 

 Fortsatta diskussioner med 

Länsstyrelsen i Uppsala angå-

ende vårt överklagande om 

uppsättning av minnestavla 

vid vårt vapen i 

Husby Långhundra kyrka 

  

Hur kan vi få släkten att 

”nätverka” mer tillsammans? 

Även bland de yngre har intres-

set vaknat för att ta reda på var 

man hör hemma i släkten och 

varifrån släkten härstammar. 

Med dagens möjligheter att via e

-post eller att chatta på nätet 

öppnar sej nya möjligheter till 

kontakter mellan våra medlem-

mar i släktföreningen. Alla som 

på något sätt skulle kunna hjälpa 

oss i styrelsen med synpunkter 

och idéer hur vi skulle kunna 

öka engagemanget bland våra 

medlemmar är 


