
Den adliga ätten von Walden 

Släktföreningens begä-

ran att få sätta upp en 

minnestavla vid vårt 

vapen i Husby Lång-

hundra kyrka har blivit 

en långdragen histo-

ria.   

Vår första ansökan till 

Länsstyrelsen Uppsala 

län via kyrkorådet 

2001 avslogs i Länsrät-

ten samma år. 

Beslutet överklagades 

till Kammarrätten hös-

ten 2003. Regerings-

rätten beslutade den 15 

december 2005 att inte 

meddela Adliga ätten 

von Waldens släkt-

förening prövnings-

tillstånd i detta mål om 

tillstånd enligt lagen 

om kulturminnen. 

Kammarrättens beslut 

från 2003 slogs därvid 

fast. 

  

Styrelsen beslutade att 

ånyo ansöka hos Kyr-

korådet i Husby Lång-

hundra församling om 

att få sätta upp en min-

nes-tavla i kyrkans 

kor. 

Denna gång gällde an-

sökan en betydligt 

mindre minnestavla och 

utformad på ett sådant 

sätt att den dels passar 

ihop med vårt eget va-

pen dels inte stör korets 

övriga utsmyckning. 

Detta var vid tidigare 

avslag det fällande ar-

gumentet. 

Länsstyrelsen avslog 

vår begäran trots att 

Husby Långhundra kyr-

koråd denna gång ställt 

sig positiva till att en 

minnestavla sätts upp i 

kyrkans kor. Skälet för 

Länsstyrelsens beslut 

var kulturminneslagen 4 

kapitlet 3§ där det står 

att kyrkobyggnader som 

är uppförda före 1939 

inte får på något väsent-

ligt sätt ändras utan till-

stånd av Länsstyrelsen. 

Styrelsen har hela tiden 

hävdat att en minnestav-

la på intet sätt förändrar 

kyrkans utformning el-

ler korets utseende vil-

ket lagen har som upp-

gift att skydda. 

  

Även denna gång över-

klagade styrelsen Läns-

styrelsens beslut i mars 

2007 till 

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.vw@comhem

.se 

Fred Eriksson, 

tfn 018 – 32 84 42, 

076-141 84 42 

fred.eriksson3@3m

Länsrätten. Vid den rät-

tegång som avhölls i 

Uppsala i december 

2007 deltog represen-

tanter från släktföre-

ningens styrelse. Trots 

en kraftfull argumente-

ring 

vid förhandlingarna i 

rätten avslogs över-

klagandet. 

  

Nu vaknade intresset 

från media. TV4 Upp-

land uppmärk-sammade 

fallet med en egen mor-

gonsändning och även 

Uppsala Nya Tidning 

skrev en artikel. 

  

Styrelsen överklagade 

på nytt till Kammarrät-

ten i Stockholm för att 

få prövningstillstånd. I 

januari 2008 meddelade 

Kammarrätten beslut i 

ärendet som innebar att 

prövningstillstånd ej 

meddelades. Styrelsen 

har därefter överklagat 

till Regeringsrätten där 

ärendet i dag ligger och 

varifrån vi väntar på 

beslut under sommaren. 
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HJÄLP OSS HITTA SPÅ-

REN AV VÅR SLÄKT ! 

Vi vet att många släktforskar 

på egen hand. En del söker på 

sin dator medan en del läser 

litteratur, tidningar eller tid-

skrifter där det ibland kan dyka 

upp värdefull information om 

vår släkt. 

Det kan vara episoder eller 

händelser där någon i vår släkt 

varit inblandad. 

Delge oss i styrelsen om ni hit-

tar någonting intressant som 

gäller släkten von Walden. 

Hjälp oss finna vad vi söker ! 

Skicka per post : Bengt A R 

von Walden, Stora Kvinns Väg 

4, 125 59 Älvsjö 

eller e-post 

bengt.vw@comhem.se 

  

Det blir också allt viktigare att 

samla in information och foto-

grafier om vår släkt. Vi vill här 

uppmana alla att inventera lå-

dor och förråd hemma och ta 

fram gamla foton som styrelsen 

gärna tar hand om för släktfö-

reningens räkning. Bilder med 

personer/händelser skickas till 

Fred Eriksson, Sveaborg Väsby 

51, 740 20 Vänge. 

  

MEDLEMSAVGIFTEN 

2008 

Att föreningen snart uppnått en 

ålder av tio år låter imponeran-

de. Föreningens 

antal medlemmar har succes-

sivt ökat vilket visar att intres-

set för att söka sina 

rötter och forska efter vem man 

är och var man kommer ifrån 

ligger i tiden. 

  

Nu behöver vi hjälp med att 

hålla igång bloggen. 

 Vill du bli skribent? 

 Har du möjligen en blogg 

som du vill att vi länkar 

till? 

 Facebook? 

 Andra idéer om hur vi kan 

nätverka? 

Mejla oss på vonwal-

den@gmail.com eller skriv ett 

inlägg i gästboken. 

  

PRESENTATION AV OSS 

I STYRELSEN 

 - Ordförande i släkt-

föreningen och huvudman i 

släkten von Walden 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Namn: Jahn von Walden 

Ålder: 50 

Bor: Villa i Mörtnäs, Värmdö 

Familj: Hustru Josefin och 

barnen Marcus (10), Michaela 

(2) 

Fritid: Familjen, skärgården 

(segla/åka båt), veteranbilen 

(Corvette 

1966) mm 

Arbete: Bu-

siness mana-

ger på Hew-

lett Packard 

för Europa, 

Styrelsen ser naturligtvis därför 

som en av sina viktigare uppgif-

ter att intensifiera forskningen 

omkring släktens ursprung. 

En annan viktig uppgift är att 

informera om allt vi från 

styrelsens sida hittar fram till i 

historien och i vår forskning. 

Allt stöd vi får i form av med-

lemsavgifter och frivilligt stöd 

ökar naturligtvis våra möjlighe-

ter till detta. 

Vi hoppas hela tiden att vi ska 

bli ännu fler än de 135 medlem-

mar som vi regelbundet håller 

kontakten med idag och att alla 

också känner betydelsen av att 

stödja vår verksamhet genom att 

betala medlems-avgiften för 

2008. 

  

Föreningens verksamhetsidé är 

framför allt att stärka banden 

inom släkten och hålla kontak-

ten med sina släktingar. 

Dessa Föreningsnyheter som du 

just nu läser är ett exempel på 

detta. 

  

Genom bifogade inbetalnings-

kort ger du släktföreningen ditt 

stöd ! 

  

BLOGGEN 

Har ni besökt föreningens blogg 

på internet? Ni hittar det på 

http://vonwalden.blogspot.com 

Där finns det en gästbok där ni 

kan lämna hälsningar men det 

går även att kommentera våra 

blogginlägg. 

Styrelsen försöker utnyttja nya 

former av kommunikations-

kanaler för att nå ut till er alla. 

Unga som gamla. 

  

  


