
Den adliga ätten von Walden 

              Vi i Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt  

                                    God jul och ett Gott nytt år! 
 

 

 

 

 

 

 
Apropå släktforskning så går det just nu ett riktigt trevligt program på TV. 

Det handlar om ett antal amerikaner som har blivit hitbjudna till Sverige 

för att söka sina svenska rötter. 

Det är ett underhållningsprogram som går ut på att det tävlas i varje 

avsnitt och den slutliga segraren kommer att få träffa sina svenska 

släktingar. Mycket glädjetårar och tyvärr andra tårar också fälls under 

programmets gång. Vem vet! Endera dagen kanske det står en amerikansk 

avlägsen släkting och knackar på dörren. Åter då till vår förening! Mycket 

glädjande för i år har medlemstalet ökat. Visst ser vi fram mot ännu fler 

betalande medlemmar. Så alla ni som känner att den här föreningen är 

något för mig, gå gärna med i vår förening och känn historiens 

vingslag. Med dessa ord vill jag avsluta det gamla året samt se fram mot 

ett nytt spännande år med bland annat släktmötet på agendan!  

Väl mött! 

 

Christer. 

 

 

     SLÄKTTRÄFFEN 2014 
Nu börjar det bli dags att ta fram er nya almanacka och pricka in lördagen 

den 30 augusti 2014! 

Då ses vi vid Ramsta Bygdegård ! 

Missa inte möjligheten att träffa Era släktingar som ni kanske inte sett  sen 

vi sist hade släktträff i Biskopskulla för tre år sedan. 

Tänk vad tiden går! 

 
 

 

Du som är intresserad 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@hp.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. 
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Informationstavla 

Vi väntar fortfarande på svar från Landshövding Peter Egardt angående vår begäran att få sätta upp en 

informationstavla i Husby Långhundra kyrka. Tavlan ska innehålla uppgifter  om vilka av våra anfäder 

som gravsattes i kyrkans kor. Han har tidigare svarat oss att vår ansökan skulle hanteras skyndsamt och få 

en snabb lösning. 

Vi tolkar landshövdingens brevsvar positivt och inväntar nu ett slutligt besked från Länsstyrelsen. 

 

Bilder 
Vi håller på för fullt med den nya stora släktboken som vi hoppas kan släppa till släktmötet i augusti 2014. 

Vi har i nuläget en del bilder som skall in i den. Vi efterlyser fler bilder på anhöriga. Har ni några bilder i 

gömmorna hemma så ta fram dessa och har ni också en scanner så kan ni scanna av dom och skicka 

bilderna till oss i styrelsen. Vi är glada om vi kan få dom så fort som möjligt. Skickar ni originalbilder så 

återsänder vi dom efter scanning! Tack på förhand! 

 

  
Släktboken 
Vår fina Släktbok som vi gav ut hösten 2009 har nu ett antal år “på nacken” 

Styrelsen arbetar för fullt med vår nya Släktbok och det är nu vi måste få er hjälp. 

Naturligtvis har det hänt mycket i släkten under dessa fyra år. 

En del har gift sej och kanske t o m skilt sej och fått både barn och barnbarn. 

Nu måste vi få hjälp med de nya uppgifter som skall läggas in för att få en aktuell Släktbok 

Namn, årtal och födelsedatum för dom nya ättlingarna 

Vi vill inte att någonting saknas i den nya Släktboken.  

Ta fram er Släktbok och kolla att er släktgren är komplett ? 

Om inte skicka allt nytt till bengt.vw@comhem.se 
  
    
                                          Släktboken (Julklappen) 

Hejsan. Har du/ni problem med julklappen? Jag har ett fint tips åt er.  
Köp vår fina släktbok. Där kan man läsa om släktens historia fr.o.m  vår 
 anfader Georg Fredrik von Walden10 generationer fram till idag.  
Släktboken kostar endast 125:-( plus porto) 
Beställ den genom Bengt AR von Walden E-post : bengtvw@comhem.se 
eller ring 08-996308 
 

Rolig Julhistoria 

Några dagar före jul ringer pappan upp sonen och önskar god jul. Sedan säger han till sonen att mamma 
och jag ska skilja oss efter 45 års bråk och gräl. Ring upp din syster och berätta för henne så hon får reda 
på det är du snäll, säger pappan! Sagt och gjort, sonen ringer systern och berättar den tråkiga nyheten 
varpå systern skriker i telefonen. ALDRIG att dom ska skilja sig säger hon. Jag ringer upp dom. Sagt och 
gjort så ringer hon alldeles förtvivlad och säger till pappa, gör ingenting  förrän vi kommer till er varpå 
hon lägger på luren! Pappan går in till frun och berättar att bägge barnen kommer till jul och resan betalar 
dom själva! 
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