
Den adliga ätten von Walden 

SLÄKTGÅRDEN I 

HUSBY LÅNG-

HUNDRA 

Husby är placerad 

strategiskt invid den 

gamla farleden mel-

lan trälhavet 

(östersjön) och Upp-

sala. Ingick i svea-

kungarnas egendo-

mar som en av 

kungsgårdarna i 

Svealand. Först i mit-

ten på 1600-talet får 

man en klarare bild 

av Husby då sanno-

likt Befallnings-

mannen Olof Jakobs-

son residerade på 

gården. Även han 

liksom några av våra 

anfäder har sin grav-

häll i kyrkans kor. 

Någon gång under 

1680-talet kom vår 

stamfar Georg Fredrik 

von Walden till Hus-

by. 1709 byggs den 

vackra mangårds-

byggnaden i karoli-

nerstil med stor terras-

serad trädgård ner mot 

ån som avslutas med 

en karpdamm. 

Anläggningen var sä-

kert mycket storslagen 

under 1700-talet med 

kyrkan i den ena än-

dan av den raka byga-

tan och gården i den 

andra. 

På 1750-talet kommer 

familjen Tilas till går-

den varför gården nu-

mera kallas Tilasgår-

den. 
  

  

         

Du som är intresse-

rad av att hjälpa oss 

i styrelsen med lite 

olika uppgifter hör 

av dig ! 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

BESÖK VÅR 

SLÄKTGRAV VID 

HUSBY LÅNG-

HUNDRA KYRKA 

Passa på om ni har 

vägarna förbi Husby 

Långhundra att besö-

ka vår släktgrav för 

att hedra våra anfäder. 

Graven är belägen på 

den norra sidan av 

kyrkan och genom 

styrelsens försorg 

finns numera också 

en 

grav-

sten. 
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AKTUELLT ADRESSRE-

GISTER 

Om du flyttat glöm inte att 

meddela släktföreningen din 

nya adress så att vi kan nå 

dej med våra föreningsnyhe-

ter. 

Om du hör att någon saknar 

släktföreningens information 

meddela någon i styrelsen 

namn och adress. 

  

TACK FÖR ALLA MED-

LEMSAVGIFTER 

Glädjande nog är det allt fler 

som vill ingå i släktförening-

ens gemenskap genom att 

betala sin medlemsavgift på 

200 kronor och för make/

maka/sambo och barn 100 

kronor. Genom medlemsav-

giften ger du ditt stöd till 

släkt-föreningen så att vi kan 

bedriva en aktiv släktforsk-

ning. 

  

EPITAFIET 

Som vi tidigare meddelat har 

vi överklagat Kammarrättens 

beslut att inte meddela pröv-

ningstillstånd av vår begäran 

att sätta upp en 

minnestavla i koret i Husby 

Långhundra kyrka. 

Överklagandet till Regerings

-rätten ingavs den 19 februa-

ri 2008 och eftersom ärenden 

av den här typen tar lång tid 

väntas beslut först i början 

av nästa år. 

Arbete: Pensionär. Var tidi-

gare Sambandsofficer 

(kapten) i Fv (F 4 på 

Frösön), slutade 1970 och 

övergick då till att bli re-

servofficer. Fr om 1970 var 

jag TBVs regionchef i Norr-

land och VD i TCOs utbild-

ningsföretag 

Eductus, avgick med pen-

sion 1999. 

Är fortfarande engagerad i 

Fv som V,ordf. FVRF 

(Flygvapnets Riksförbund). 

  

Fritid: Familjen, promenader 

med vår hund (Sigge) och 

engagemang i tre ordenssäll-

skap. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vi i styrelsen önskar alla 

släktingar och närstående en 

riktig God Jul och ett Gott 

Nytt År! 

NÄSTA SLÄKTTRÄFF 

Redan nu vill vi att ni noterar 

i almanackorna lördagen den 

29 augusti 2009 för vår kom-

mande släktträff dit alla som 

har någon anknytning till 

släkten är välkomna. 

Plats och tider meddelas sena-

re. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PRESENTATION AV OSS I 

STYRELSEN 

Vice ordförande i släktföre-

ningen. 

Namn: Bengt Ellert von Wal-

den 

Ålder: 69 år 

Födelseort: Skogstibble i 

Uppland 

Bor: Villa på Frösön i Jämt-

land 

Familj: Hustru Anna och bar-

nen Anneli (49), Elisabeth 

(45) och barnbarnen Sanna

(20), Amanda (11) och And-

rea (9). 

  

  


