
Den adliga ätten von Walden 

Bästa föreningsmedlemmar. 

 

Nu är vi redan inne i februari 2014 och vintern har fram till nu varit 

mycket mild. I veckan hittade man redan utslagna snödroppar och 

tussilago på Värmdö. Man har fått åkt långt norrut för att åka skidor och 

göra snögubbar. 

Nu arbetar styrelsen för högtryck med att färdigställa nya utgåvan av 

släktboken som ska vara färdig till släktträffen i augusti. Det har varit ett 

massivt arbete att släktforska och sammanställa all ny information samt 

föra in detta i släktboken. Jag vill rikta ett speciellt tack till Margareta, 

Bengt och Fred för deras flit och tålamod med detta. 

Vi håller nu också på att planera för släktträffen i augusti där jag hoppas 

många av er ska komma så vi får tillfälle att träffas och umgås. 

Jag vill som vid tidigare tillfällen uppmana till att skicka in era foton och 

korta berättelser om släktingar så vi kan samla dessa i släktföreningens 

forskning, i släktboken och till kommande släktforskargeneration. 

Med vänlig hälsning och en önskan om ett fortsatt bra 2014 
 

 

 

     

 

 

SLÄKTTRÄFFEN  30 AUGUSTI !!!!! 
 

                  Ramsta Bygdegård Ramstalund  

 
Styrelsen hoppas att alla som läser detta nummer av Föreningsnyheter har 

bokat in lördagen den den 30 augusti för vår släktträff vid Ramsta 

Bygdegård. 

En del kanske undrar varför släktträffen är förlagd till Ramsta. 

Styrelsen försöker följa den tradition som vi tillämpat under ett antal år. 

Vi vill samlas på en plats som har anknytning till släkten. 

Karl Axel von Walden skrev 1819 på ett arrendekontrakt för Ramsta 

Prästgård och tog sin familj och flyttade från Vittinge ner till Ramsta . 

Fem år senare avlider Karl Axel och arrendet övertas av äldste sonen Karl 

Axel som kvarstår som arrendator fram till 1968. Detta är den 50-åriga 

historien om släkten von Walden i Ramsta 

Karl Axel med maka Anna ligger båda begravda i släktgraven vid Ramsta 

kyrka. 

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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 Släktföreningens årsavgift 2014 

Bifogat med Föreningsnyheterna ligger inbetalningskortet för årsavgiften 2014. Ingen höjning av avgiften utan 

oförändrat 250 kronor. Tänk på att man inte behöver heta von Walden för att vara med i släktföreningen. 

Många har kanske en farmor eller mormor som är född von Walden. Efter giftermål kommer barnen att heta 

något annat. Nu vill vi fånga in dessa barn och barnbarn.  

Hjälp oss att få den kontakten genom att maila deras namn och adresser till bengt.vw@comhem.se Styrelsen 

hoppas att alla hörsammar uppmaningen att stödja vår verksamhet ekonomiskt. Vi knyter ihop släktbanden 

genom denna avgift. 

 

 

Minnestavlan 

Nytt avslag för minnestavlan i Husby Långhundra kyrka Länsstyrelsen har på nytt avslagit släktföreningens 

ansökan om att få sätta upp en minnestavla (epitafium) vid vårt begravningsvapen i Husby Långhundra kyrka. 

Styrelsen kommer naturligtvis att överklaga  Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten. Styrelsen tycker att 

det är beklagligt att för fjärde gången sedan 2001 behöva gå den rättsliga processen upp till Regeringsrätten för 

att få vår begäran tillstyrkt. 

 

 

Bilder 
Vi håller på för fullt med den nya stora släktboken som vi kommer att presentera vid släktträffen 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! 

 

  
 Bouppteckningar 
Till de som släktforskar är Arkiv Digital ett av de vanligaste systemen 

För en släktforskare är bouppteckningarna ett källmaterial som är viktigt när man söker sina rötter. 

En bouppteckning berättar ofta vart barn och ibland också barnbarn och syskon tagit vägen. 

Den som arbetar med Arkiv Digital hittar alla äldre bouppteckningar precis som kyrkböckerna 

Läs mer om Arkiv Digital på www.arkivdigital.se 

 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 


