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Ordförande har ordet.

Du som är
intresserad av att
hjälpa oss i
styrelsen med lite
olika uppgifter hör
av dig ! 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 A R von
Walden,
tfn 08 – 99 63 08,
bengt.vw@comhem
.se
Fred Eriksson,
tfn 018 – 32 84 42,
076-141 84 42
fredaeriksson@telia
.com.

Bästa föreningsmedlemmar,
Nu har äntligen vintern kommit med snö och
frysgrader och vi ser redan att dagarna blir längre
och ljusare.
Själv tycker jag det är härligt att vara ute i snön
med barnen och utöva olika vinteraktiviteter.
I detta nummer av föreningsnytt vill jag berätta lite
om det arbete styrelsen gör och de planer vi har för 2012.
Detta år kommer att gå i släktforskningens tecken.
Styrelsen kommer att fokusera på släktforskning utanför Sverige för
att ytterligare leta efter information om våra förfäder innan de kom
till Sverige. Denna forskning kommer att göras i arkiv i Lettland som
en uppföljning av en forskningsresa som gjordes för några år sedan
till Estland. Riddarhuset har beviljat stöd i form av pengar för detta
vilket kommer väl till pass.
Vi arbetar också med att komplettera och utöka informationen i
Släktboken, vilket kommer att ligga till grund för en ny version inom
några år. Släktboken är ju ett strålande exempel på hur man kan sätta
samman information om släkten och dess personer i en lättläst och
intressant bok. Om ni inte har den redan går den att beställas.
Kontakta Bengt von Walden för ytterligare information.
Ett annat område som jag ser är mycket viktigt är att samla bilder
och historier från förr. Vi har alla många bilder hemma som ligger i
album eller arkiv. Dessa skulle vara mycket bra att få kopior på samt
information om såsom person/situation/ årtal etc. Styrelsen tar
tacksamt emot kopior på material som kommer att biläggas
släktforskningen som vi arbetar med.
Till sist skulle jag vilja slå ett slag för att intressera våra yngre
släktmedlemmar i släktforskning och deltagande i träffar. Kanske
också i styrelsearbetet. Här behövs allt engagemang vi kan få för att
hålla föreningen aktiv och utöka områden där vi kan hitta och sprida
information om vår släkt.
Med vänlig hälsning och en önskan om ett bra 2012

Ordförande i Släktföreningen

Görlinge gård
”I spåren efter vår släkt”

Utöver Landsberga ägde släkten von Walden även Görlinge gård i Biskopskulla. En av de
tre gårdar som ingick i Släktträffens visiter.
Görlinge gård ett tvåvåningshus byggt på 1700-talet som ligger på en höjd med vid utsikt
över den närmaste trakten.
Här gifte sig Adolf Fredriks son Carl Petter 1786 med Althea Elisabeth Bruzelius där de
sedan bosatte sig.
Carl Petter von Walden dog på Görlinge av slag 1794 i en ålder av knappt 29 år.
Från Landsberga flyttade Carolina Elisabeth och Fredrik Holmberg till Görlinge 1852. Två
år senare blev Fredrik Holmberg ihjälsparkad av en skenande dragonhäst. Carolina
Elisabeth bodde kvar på Görlinge ett antal år för att så småningom flytta till Enköping där
hon avled 1881, 91 år gammal.
När vi besöker Görlinge och går runt bland husen som under senare år renoverats har detta
skett varsamt. Detta gör att många detaljer från de ursprungliga husen från förr finns kvar.
Plötsligt står vi framför den gamla spiselhällen som numera pryder entrén till trappen mot
huset. Vi kan då också konstatera att de
gamla ägarnas initialer finns ingjutna i
nederkanten av hällen F H (Fredrik Holmberg)
och C V W (Carolina von Walden)
Troligen är hällen beställd från något bruk i
Bergsslagen i samband med spannmålsleveranser.
När vi nu står framför den 150 år gamla hällen
känner vi att här har våra släktingar levt och
verkat. Vi som tillhör senare generationer bugar oss innan
vi fortsätter rundvandringen på Görlinge.
Medlemsvärvning
Hjälp oss att sprida kännedom om vår förening inom släkten. Speciellt bland våra
ungdomar där det säkert finns många som är intresserade av vår stora släkt. Här finns
möjligheter att få en hel massa nya vänner. Skriv namn och adress via mailen så skickar vi
information.
Styrelsen

