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Att beskriva vår släkts historia är ett arbete som aldrig tar
slut.
Nedanstående text är ett tillägg till Den adliga ätten von Waldens
Historia 2014 (sid.76) Tabell 11 ADOLF FREDRIK von Walden
BARN
HEDVIG FREDRIKA född 8 och döpt 9 oktober 1796 i Björkesta socken,
Västmanlands län.
Faddrar: W N Tiderström, Abreham Lenke, Elias Ahrenander från
Biskopskulla, son Tiderström, Mademoiselle Forsmark, Maja Lisa Ersdotter.
Mademoiselle Hedvig Fredrika flyttade 1812 till Lindholmen, Orkesta
socken, till Friherrinnan Ulrica Cederheilm född Montgomery och flyttade 6
maj 1823 till Jakobs församling därefter vidare till Adolf Fredriks församling,
Stockholm.
Claes Erik Widmark, född Norrköping 6 juli 1897, ankom till Lindholmen
1821 verksam som betjänt hos Friherrinnan Cederheilm på Lindholmen. Han
flyttade 1823 till Stockholm.
Hedvig Fredrika von Walden gifte sig i Biskopskulla församling 29 oktober
1826 med Claes Erik Widmark vaktmästaren vid utrikes sjötullbevakningen i
Stockholm. Hedvig Fredrikas syster Charlotta bodde på Landsberga herrgård
hos deras kusin Carolina Elisabeth von Walden (Tab. 10).
Paret Widmark bosatte sig i Adolf Fredriks församling, därefter flyttade de
Julklappsförslag
till Hedvig Eleonora församling, Stockholm 4 november 1828.
Släktboken
Hedvig Fredrikas broder Carl Adolf von Walden, kommusionslantmätare,
Släktboken beskriver 12
generationer fram till 2014. dog den 4 februari 1829 i Lindholmen. Paret Widmark ombesörjde
bouppteckningen vilket undertecknades av dem båda den 7 juli 1829.
Nu finns den till förHedvig Fredrika von Walden död i lungsot, i en ålder av 35 år, den 17 april
säljning. Pris 150 kr plus
1832 och begravd 29 april, Skogstibble socken, Upsala län.
porto.
Äktenskapet blev barnlöst.
Kontakta Jahn von
Claes Erik blev fader till en dotter den 20 februari 1832. Moder Margareta
Walden
janne.von.walden@gmail.com Lundvall. Paret gifte sig 1834. Claes Erik Widmark död 11 september 1852 i
Tfn. 08 – 570 19 160
Katarina församling, Stockholm.
mob.0768 – 59 37 44
Den 27 juli 1832 inlämnade Claes Erik Widmark en bouppteckning.
”I förrättningshandlingarna den 17 sistlidne april framgår till rättelse för
enkling
och hennes arvingar.
Plusgiro 4283961-3
1. Moder Anna Brita Lennberg, änka efter Cornetten Adolf Fredrik von
Walden, på Sandåsen Skogstibble socken, Upsala län.
2. Brodern torparen Johan Fredrik von Walden boende i Eysjö,
Österunda socken, Upsala län.
3. Syster Anna Carolina von Walden gift med bonden Anders Persson i
Hälgestaby, Skogstibble socken, Upsala län.
4. Syster Charlotta von Walden gift med Lifgrenadjären vid
Westmanlands Kungl. Regemente. Carl Fredrik Brunnberg. Boende i
Torstuna socken, Västmanlands län.
Forts. nästa sida.

I förrättningsförhandlingarna framgår att Hedvig Fredrika avlidit, 35 år gammal, på Sandåsen,
Skogstibble socken, Upsala län.
Bouppteckning: Skulder: begravningskostnader, sorgkläder mm.
Läkararvode 85.44, för underhåll under sjukdom i 11 månader 73:16, diverse utgifter 5:16
= 164.28Rdr = i 2016 värde 14187Kr. Bohagets värde 165:70Rdr = i 2016 värde 14361kr.
Därefter företräddes i testamente då lydande
Testamentet var upprättat och undertecknat med sigill av paret samt bevittnat den 24 april
1831.
Undertecknade äkta makar af inbördes kärlek och tillgivenhet får härmed förklara vår
yttersta och oföränderliga vilja vara att den af oss som den andra öferlever skall till fullägo få all boets kvarlåtenskap få fast som löst af vad namn och beskaffenhet den var må
utan att skyldemän å någondera sidan det mesta av i vårt nu tillkomna vilket härmed
genom våra egna underskrifter som skedde i Stockholm 24 april 1831.”
Minnen av Sven Olof Algon von Walden Tabell 62 född 1929 och död 2014
Efter en inbjudan av Sven Olofs hustru Gudrun von Walden besökte vi, Jahn och Margareta
henne. Gudrun berättade många intressanta delar i Sven Olofs liv. Sven Olof började som mycket ung
pojke göra extra arbeten på NK, Nordiska Kompaniet. Han uppfattas som en kunnig, rask och omtyckt
man. När studier togs vid och han avslutade sina uppgifter på NK. Vid avslutet avtackades han med
bland annat en vacker tavla av Karl XII.
Karl XII var ett av Sven Olofs specialkunskaper. Vid 17 års ålder blev han inbjuden 1946 till
Karolinska förbundets möte där medlemmarna blev imponerade av hans kunskaper kring Karl XII.
Efter mötet blev han inbjuden till middagen på Grand Hotell.
Karolinska förbundet bildades 1910 och gav ut Årsböcker som speglar forskningen om epokens
politiska, militära, ekonomiska, sociala och kulturella historia. Unik skattkista för alla
historieintresserade.
Sven Olof samlade bl.a. över 200 fot och ridande med klädedräkter originalmålade tennsoldater från
varje epokens regementen. Till detta är varje soldat och regemente dokumenterat. Ett fantastiskt arbete.
Sven Olof var mycket musikintresserad och hade en stor samling, framförallt, klassisk musik. Även
dessa är dokumenterade med kompositör, dirigent, orkester samt inspelningsplats och tid.
I Sven Olofs intresse var även modellbilar i originalförpackningar dokumenterade.
Gudrun berättade om makens omfattande kontaktnät. Och hon såg honom ständigt med telefonluren
vid örat i långa samtal eller koncentrerat skrivande. Jahn och Margareta vill TACKA Gudrun för
omsorgsfullt bemötande och en välsmakande lunch.
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

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt
God Jul och ett Gott nytt år!

