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Ordförande har ordet
Kära medlemmar, så har vi en ny styrelse som nu startar sitt arbete.
Vi har ett stort problem med ekonomin. Vi har cirka 200 medlemmar, men
bara cirka 30 medlemmar har betalt medlemsavgiften för år 2017. Så kan vi
naturligtvis inte ha det. Därför ber jag er allra ödmjukast att betala in
årsavgiften för 2018 annars finns det risk för att släktföreningen får läggas
ner.
Jag hoppas på att ni hjälper till att lösa problemet
Vänligen Dag von Walden

Medlemsavgift för 2018
Huvudmedlem
250 kr
Familjemedlem
150 kr
Inbetalas till Adliga ätten von Waldens släktförening,
plusgiro 4283961-3

Släktboken

Släktboken beskriver 12
generationer fram till 2014
plus rättelse- och tilläggslista
från 2017. Pris 170 kr plus 54
kr i porto.
För enbart rättelse- och
tilläggslista pris 35 kr
inklusive porto.
Betala till
plusgiro 4283961-3
Ange ditt namn och adress.

Vid frågor kontakta
Dag von Walden

dagvonwalden@outlook.com
mob. 070-871 34 96

Presentation av vår ordförande

Jag heter Dag von Walden och är
född 1941. Har varit gift med
Barbro von Walden i många år, vi
har fem barn. Jag skilde mig 1991
från Barbro. Gifte om mig 1995
med Marion som avled i en stroke
2009.
Jag har varit egenföretagare i hela
mitt liv. Först drev jag en
bensinstation ifrån 1963 som idag
är i Barbros ägo. År 1972 startade
jag ett åkeri som jag drev fram till
1991.

Marion och jag köpte en lägenhet i
Spanien 1998 som jag hade i 16 år
innan jag sålde den. Nu bor jag i
norra Västmanland utanför Kolsva
i ett eget hus på landet.
Jag blev vald till ordförande på
senaste årsmötet. Jag hoppas det
kommer att gå bra.
Med vänliga hälsningar
Dag von Walden

Släktträffen den 2 september 2017 i Husby Långhundra
Vid ankomsten till hembygdsgården Blå Wingen
registrerades medlemmarna och fick en
nyskriven
rättelse-och
tilläggslista
till
Släktboken Den adliga ätten von Waldens
historia 2014. I Blå Wingens lokaler fanns stora
målningar av vår hedersmedlem Nils Eskhult.
Kaffe och te med tilltugg serverades under en
mingelstund.
Kl. 11.00 hälsade ordförande Jahn von Walden
alla hjärtligt välkomna och följde dagens
program enligt stadgar där de röstberättigade
inte hade något att invända. Dag von Walden,
tidigare ledamot, valdes till ny ordförande. Till
nya ledamöter valdes Robin von Walden, Hans
och Lena Nässla, samt suppleant Fredrik von
Walden. Övriga ledamöter som kvarstod i
styrelsen: Helene von Walden-Stridsberg, Lars
von Walden, Fred Eriksson och suppleant
Margareta von Walden.

Därefter samlades medlemmarna till en
välsmakande lunch under ett sorl av glada röster.
I det fortsatta programmet stod föredrag av Per
Lundgren,
avdelningschef
Kulturmiljö,
Stiftelsen Upplands museet. Per Lundgren har
forskat kring Carl Dahlman som bland annat var
anställd av Carl Fredrik von Walden, född 1689
och död 1739, som informator till sina 2 söner
och bodde en period på Husby Långhundra. Carl
Dahlman disputerade 1735 och avhandlingen
tillägnades Carl Fredrik von Walden ”för
välvilligt stödjande”. Per Lundgren redogjorde
för intressanta delar om Carl Dahlmans
forskning.

Per Lundgren, avdelningschef på
Upplands museum, föreläser om Carl
Dahlmans avhandling 1735 om
lanthushållning.
Från vänster: Dag von Walden, Jahn von
Walden, Lars von Walden och Fred
Ericsson.

Paret Anders och Kerstin Eskhult visade ett
bildspel och berättade om forna tider i Husby
Långhundra och kyrkans historia.

Årsavgiften för tiden till nästkommande
ordinarie släktmöte beslutades till 250 kr. för
medlem samt 150 kr. för maka/sambo. Som
avslutning på årsmötet avtackades Jahn von
Walden för sina insatser under åren 2000 - 2017
och Dag von Walden överlämnade en vacker
blomsterbukett.

Kerstin och Anders Eskhult berättar om
Husby-Långhundra genom tiderna.

Intresserade åhörare.

Som sista punkt besöktes kyrkan där vi fick en
berättelse om kyrkans interiörer, bland annat den
vackra altartavlan, och vi uppmärksammade
naturligtvis vår svenske anfader Georg Fredrik
begravningsvapen från 1728. Den omtalade
mässhaken var framtagen. Den är uppsydd av ett
tyg från 1600-talets början och skänkt av Brita von
Walden. Dagen avslutades med ett besök vid vår
släktgrav och Husby gård.

Mässhake skänkt av Brita von Walden
1744.

Anders Eskhult berättar om altartavlan i HusbyLånghundras kyrka.

Georg Fredric von
Waldens
begravningsvapen från
1728.

Foton av Rainer Brendes

Carl Gustaf Algon von Walden Tab. 61 sid. 134

Nedanstående text kan tillföras i Den adliga ätten von Waldens Historia
2014.
Under sommaren och hösten 2017 har vi fått höra och läsa om stora
spänningar och oroligheter där Nordkorea provocerar Sydkorea och världen
med robotskjutningar.
Carl Gustaf Algon von Walden, född 1921 och död 2009, började sin
militärpolitiska bana 1950 som Röda korsets frivilliga på FN-uppdrag i
Koreakriget. Han tjänstgjorde som gruppchef för militärpolisen och utförde
uppdragen förtjänstfullt och berömvärt. Han blev av amerikanska
myndigheterna ombedd att återvända, vilket han gjorde.

För sina insatser blev han rikligt uppmärksammad bl.a. med ett antal medaljer.
Text på medaljer från höger till vänster.
Silver: Korea 1950 – 1953 (International federation of Korea veterans Associations)
TO COMMEMORATE THE 40 OF ANNIVERSARY OF THE OUTBREAK OF THE KOREAN WAR
1950 – 1990
Guld: FOR SEVICE IN DEFENCE OF THE PRINCIPLES OF THE CHARTER OF THE UNITED
NATIONS
Brons: from Koreanska presidenten (text på koreanska)
Silver: from Koreanska presidenten.
Silver: SVENSKA RÖDA KORSET
Silver: FÄDERNELANDETS FÖRSVAR Stockholms befälsutbildningsförbund.
Guld: CARL XVI GUSTAV SVERIGES KONUNG AV KUNGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPRET
CARL GUSTAF von WALDEN FÖR LÅNGVARIG UPPSKATTAD ARBETSINSATS 1986.
Förenta Nationernas Fredsbevarande styrkor tilldelades den 10 december 1988
Alfred Nobels Fredspris. Carl Gustaf Algon ingick i dessa styrkor och tilldelades
detta diplom, undertecknat av Roine Carlsson, statsråd och chef för
försvarsdepartementet.
Carl Gustaf Algon var medlem i Militärpolisföreningen och vid en årsstämma blev
han enhälligt förärad hedersmedlemskap som en uppskattning för sina insatser för
föreningen och dess medlemmars fromma. Hedersbetygelsen har tilldelats ytterst få
medlemmar under föreningens verksamhet.

