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Ordförande har ordet.
Hej kära släktingar.
Nu har vi firat midsommar med lövad stång, dans och god mat.
Arbetet i styrelsen har fortsatt med att samla in medlemmars och
blivande medlemmars information där emailadresser är mycket
viktigt.
Jag vill påminna er om min uppmaning i förra föreningsbrevet om
att ni skall skicka in era mailadresser snarast så vi kan säkerställa
att ni får den information som vi vill skicka till er.
Släktföreningen har inte pengamedel att skicka ut information via
vanlig post. De betalande medlemmar som inte har dator eller
mailadress får naturligtvis information med vanlig post.
Jag avslutar med att önskar er alla en fin sommarsemester
tillsammans med nära och kära.
Med vänliga hälsningar
Släktboken
Släktboken beskriver 12
generationer fram till 2014.
Nu finns den till försäljning. Pris 150 kr plus
porto.
Kontakta Jahn von
Walden
janne.von.walden@gmail.com
Tfn. 08 – 570 19 160
mob.0768 – 59 37 44

Plusgiro 4283961-3

Jahn von Walden

Efterlysning
Vi vill förstärka styrelsen med en Web– ansvarig som ska
utveckla, underhålla samt löpande uppdatera släktföreningens
hemsida med information. Man behöver inte vara ledamot i
styrelsen om man inte vill utan man kan endast hjälpa till med
hemsidan.
Kontakta Jahn von Walden
Medlemsavgift för 2016
Huvudmedlem
250 kr
Make/Maka, Sambo 150 kr
Inbetalas till Adliga ätten von Waldens släktförening plusgiro
4283961-3

Till minne av Bengt AR von Walden
Saknaden är stor efter Bengt. Vi i styrelsen har uppskattat
och inspirerats av hans stora engagemang i släktföreningen.
Hans noggranna arbete som kassör och under flera år som
sekreterare där han alltid var förberedd med skriftliga och
muntliga redovisningar. Hans breda kontakter inom släkten
och skilda institutioner i samhället var en stor tillgång för
oss i styrelsen.
Släktforskningen var ytterligare ett område som Bengt
engagerade sig i alla delar.
Vi har mist en musiker av rang. Bengts tidiga intresse var musik.
Under 50-talet hade han ett populärt dansband där han framförallt
spelade på sin klarinett. Bandet blev bl.a. segrare i AT-Jazzens
orkestertävling i Uppsala. Dragspelet togs även fram och
förgyllde många glada stunder. Idrotten var ett annat stort
intresse Bengt hade. Han genomförde 6 Vasalopp, 11 Lidingölopp och 5 Stockholm
maraton.
I yrkeslivet var Bengt ekonomi- och finanschef i AB Familjebostäder i Stockholm. Han
hade Styrelseuppdrag i Södermanlands ishockey förbund i 23 år och var ledamot i
Svenska ishockeyförbundets styrelse i 10 år.
Våra tankar går också till Bengts fru Birgitta.
Carl Fredrik von Waldens söners informator

Carl Fredrik anlitade 1733 Karl Dahlman, född troligen 1711, som informator till sin 5åriga son.
Karl Dahlman hade genomgått studier 1724-1728 vid Domkapitlets lärdomsskola i
Uppsala. Skolans inriktning var förberedelser inför akademiska studier. 1728 skrevs Karl
Dahlman in vid universitetet i Uppsala och studerade naturvetenskap i olika former. Han
disputerade, som 24-åring, 1735. Avhandlingen tillägnades Carl Fredrik von Walden för
”välvilligt stödjande”. Han flyttade till Husby Långhundra mer permanent och fortsatte
även sina studier med inriktning mot lanthushållning.
Karl Dahlman lotsar sönerna von Walden mot universitetsstudier och han intygar Carl
Gustaf ( tab 4) till studier vid Uppsala universitet som antogs juni 1736. Efter Carl Fredrik
von Waldens död 1739 fortsatte Karl Dahlman som informator till Carl Gustafs yngre
broder Adolf Fredrik (tab5). 1742 bodde Karl Dahlman i Uppsala och handledde bl.a. Carl
Gustaf i hans studier och fortsatte samtidigt egna uppdrag på universitetet. 1748 fick Karl
Dahlman tjänst som lektor hos Jonas Ahlströmer, i Höjentorp utanför Skara. Efter några år
uppstod en schismen och Karl lämnade både skolan och landet.1753 återkom Karl
Dalman till Husby Långhundra. 1757 återvände Karl Dahlman till sin fädernegård..Under
en vistelse hos Carl Gustaf von Walden på Landsberga översboställe dog Karl Dahlman i
lungsot, 25 juli 1760.

