
Den adliga ätten von Walden 

10-ÅRSJUBILEUM 

Den adliga ätten von 

Walden släktförening 

firar i år 10-årsjubileum. 

Föreningens första kon-

stituerande styrelsemöte 

hölls den 

16 januari 2000 på Re-

staurang Trollflöjten vid 

Medborgarplatsen i 

Stockholm. 

Under dessa tio år har 

antalet medlemmar ökat 

från 25 till 175 personer. 

Vi vill naturligtvis bli 

ännu flera som kan kän-

na samhörigheten inom 

släkten. 

  

SLÄKTBOKEN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Passa på och köp den av 

styrelsen producerade 

SLÄKTBOKEN. 

I släktboken kan du läsa 

om hela vår släkt fr o m 

vår anfader Georg Fred-

rik von Walden tio 

generationer fram till 

idag. 

Släktboken kostar 125 

kronor (plus porto). 

Beställ den genom 

Bengt A R von Wal-

den. 

E-mail: 
bengt.vw@comhem.
se eller 

Telefon: 08-99 63 08 

  

LINDEVAD SÄTE-

RI 

 

Släktföreningens styrel-

se har genom Landsar-

kivet i Vadstena fått 

bekräftat att Carl Sigis-

mund von Walden 

(1744 – 1820) ägde 

Lindevad säteri i Skän-

ninge strax intill Vads-

tena under åren 

1792 – 1799. 

Carl Sigismund von 

Walden flyttade som 

änkeman från Edö fide-

ikommiss i Askersund 

till Lindevad säteri 

1792 tillsammans med 

barnen Georg Sigis-

mund (1787), 

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 A R von Wal-

den, 

tfn 08 – 99 63 08, 

bengt.vw@comhem

.se 

Fred Eriksson, 

tfn 018 – 32 84 42, 

076-141 84 42 

fredaeriks-

Knut Vidolfer (1788) 

och Fredrika Carolina 

(1790). 

Carl Sigismund von 

Walden köpte Linde-

vad säteri av släkten 

Åkerhielm 1792 och 

1799 såldes säteriet till 

Johan Gustaf Sparr-

schiöld och familjen 

flyttade till Ströms-

holm där den övriga 

släkten bodde. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Släktföreningen firar 10 år! 
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Sverige räknar släktforskar-

organisationerna med att 

300.000 svenskar släktforskar 

hemifrån på sin dator. 

Även TV har uppmärksammat 

intresset för släktforskning med 

flera program under de senaste 

åren, vilket säkert också bidra-

git till att öka intresset och 

nyfikenheten. 

Tillgången till kyrkböckerna 

via de datasystem som finns på 

marknaden har naturligt-

vis  gjort att sökandet efter sina 

anor underlättats. Ett mycket 

populärt och lättarbetat system 

som man kan abonnera på är 

Arkiv Digital 

(www.arkivdigital.se). 

Här finns tillgång till kyrk-

böcker från de flesta försam-

lingar i Sverige och 

kyrkböckerna  är naturligtvis 

de källor som används mest av 

släktforskare. 

Vi vet också att många i vår 

släkt forskar på egen hand. En 

del söker på sin dator 

medan en del läser litteratur, 

tidningar eller tidskrifter där 

det kan dyka upp värdefull in-

formation 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. 

Skicka per post till  Bengt A R 

von Walden Stora Kvinns Väg 

4, 125 59 Älvsjö 

eller e-post: 

bengt.vw@comhem.se  
  

EPITAFIET 

Tyvärr har inte styrelsen lyck-

ats komma framåt i denna seg-

slitna historia. Vi tycker fortfa-

rande vi har rätten att ge kyrko-

PRESENTATION AV OSS 

I STYRELSEN 

- Ledamot i styrelsen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Namn: Margareta von Walden 

Ålder: 67 år 

Bor: Stockholm och Utö 

Familj: Son Christian Schrö-

der 

3 barnbarn, Johan 21 år, Erik 

12 år, Sandra 8 år 

Yrke: Special - talpedagog, 

Utredning och handledning för 

barn i behov av särskilt stöd 

Fritid: Familjen, natur och 

kultur 

  

ÅRSAVGIFTEN 2010      
Vi släktträffen i Skogstibble 

beslutades vid årsmötet att års-

avgiften 2010 och 2011 skulle 

bibehållas oförändrad. 

Detta innebär 200 kronor och 

100 kronor för maka / make / 

sambo. 

Separat inbetalningskort biläg-

ges dessa Föreningsnyheter.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

information om vilka som grav-

sattes i koret i Husby Lång-

hundra kyrka. En sak som på 

intet sätt förändrar korets eller 

kyrkans utseende. 

Styrelsen kommer ånyo att träf-

fa Kyrkorådet i Knivsta kom-

mun för att om möjligt nå fram-

gång med sina önskemål. 

Kyrkorådet har välvilligt beslu-

tat att ersätta Släkt-föreningen 

för de kostnader som erlagts i 

samband med införskaffandet 

av släktgraven. 
  

SLÄKTFÖRENINGENS 

NYA HEMSIDA 

Styrelsen genom Christer Ling-

man har lagt ner mycket jobb på 

att förnya och uppdatera släktfö-

reningens hemsida. Det innebär 

en helt ny, mer överskådlig lay-

out och att informationen är 

uppdaterad och ska vara lättare 

att hitta. 

Gå gärna in på hemsidan och 

titta, skriv också i gästboken 

vad du tycker. 

Ett särskilt tack till Christer 

Lingman som hjälper styrelsen 

med att ansvara för hemsidan 

och hålla den uppdaterad med 

aktuell information. 
  

NY MAILADRESS TILL 

SLÄKTFÖRENINGEN 

Om du vill kontakta släktföre-

ningen kan du använda följande 

mailadress: info@vonwalden.se 

Länk till mailadressen finns 

också på hemsidan. 

  

2010 LAGTIMA ADELS-

MÖTE 

Jahn von Walden, ättens huvud-

man, företräder släkten vid årets 

adelsmöte. Släkten medverkar 

inte med någon motion denna 

gång. 

http://www.arkivdigital.se

