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Ordförande har ordet 
  

Bästa släktingar. Det är början på ett spännande släktföreningsår där 

vi kommer att arrangera ett släktmöte den 2 september. Boka detta 

datum redan nu. Mer information kommer! 

Släktforskningen fortsätter som tidigare med att ytterligare följa upp 

olika släktgrenar. 

 

Efterlysning!  

 

Vi behöver förslag på personer som skulle vilja jobba med 

styrelsearbetet, till exempel en ny webmaster som kan hjälpa till med 

att hålla vår hemsida uppdaterad och aktuell. Om du vill hjälpa till 

och kan lite om hemsidor, e-maila till Jahn von Walden, 

janne.von.walden@gmail.com. 

      Köp gärna vår fina    

          Släktbok                               
Släktboken beskriver 12 

generationer fram till 2014. 

Nu finns den till för- 

säljning. 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 

Medlemsavgiften för 2017 

 
 

Ärade medlemmar! 
 

Nu är det dags att erlägga årsavgiften 2017. 

Det står var och en fritt att bidra med högre belopp t.ex. till vår 

gemensamma gravfond. 

Vi sänder med inbetalningsblankett för 2017. 

Styrelsen har gått igenom medlemsregistret och sökt adresser, tel.nr. 

och ringt upp för att få era mailadresser. 

Mailadresser är viktigt för att underlätta styrelsearbetet och spara 

portokostnader. 

Tyvärr har vi inte fått fatt i samtliga medlemmar beroende på 

att telefonnummer ej hittats eller att ingen svarat på de tel.nr vi hittat 

eller att postadressen saknas. 

Styrelsen önskar att ni medlemmar som saknar information från 

oss kan ni höra av er till varandra om försändelser kommit. Hör av er 

därefter till nedan nämnda namn. 

Informera till  

ordförande: jahn.von.walden@gmail.com eller ring  076/859 37 44 

kassör: helenevonwalden@gmail.com eller ring 08/57022995   

kvällstid 
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Christer Lingman kommer att avsluta sitt uppdrag i styrelsen vid årsmötet 2017. 

Vi i styrelsen vill framföra ett STORT TACK till Dig Christer för Ditt visade engagemang i 

styrelsearbete, för skötsel av vår hemsida 

och sammanställningar av texter till Föreningsnyheter under åren 2003-2017. 

Inte bara det. Du har varit ett stort stöd vid skilda spörsmål t.ex. när vi har haft krångel med 

våra datorer. Då har Du alltid funnits till hands. 

Dina kunskaper har varit ovärderliga. 

 

Liten anekdot 

 

 

Att städa och rensa bokhyllor kan vara nödvändigt emellanåt. Där hittades en serie av 

Emelie Flygare Carlén. Donerat till min moder av hennes moster Dagmar Forslöf född 1886

-död 1944. Böckerna måste läsas blev mitt beslut. I romanen Vindskuporna, utgivet 1845, 

hittades namnet von Walden. 

I romanen skriver författarinnan om motsättningen mellan adel och borgare. Hon förlägger 

intrigen till borgerlig miljö och låter hjältinnans högmod föra henne in i en tragisk 

händelseutveckling som tuktade och gjorde henne ödmjuk. 

Romanens huvudperson Marie-Louise N är en ung fröken som lever med sin mor under 

knappa omständigheter. Hon är hemligt förtjust i en ung lantmätare William. Men när Marie

-Louise plötsligt ärver en större egendom av en släkting gifter hon sig med en officer von 

Walden som är en alkoholiserad-spelare. Under loppet av några år gör officeren av med 

hustruns samtliga tillgångar. Enligt den tidens lagstiftning är maken förmyndare och makan 

Marie-Louise får se hur hemmet auktionerades bort och familjen får flytta till ett 

militärboställe långt in i skogen. Efter sonens och makens död möter hon lantmätaren 

William och hon får nytt familjeliv. 

vid tangenterna:  
Margareta von Walden. 

 

 

 

 

En märklig och segdragen Vår upplever vi just nu. Men förhoppningsvis ska det ändra sig 

så vi får njuta av en härlig sommar. Har tröttnat på sofflocket nu! 

 

 

 

 

 

 

 


