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Ordförande har ordet
Nu har den nya styrelsen verkat i 1 år och det har gått bra. Vi har fått ägna
mycket tid till ekonomin som sakta repar sig.
Men jag måste be er kära medlemmar betala gärna in era medlemsavgifter
är ni snälla.
Mvh Dag von Walden

Släkthistoria: Byggnader i Viggeby Dalby
Det är med glädje vi fått en redovisning kring ett sökande om Sophia
Elisabeth von Walden.
Alla de övriga av Sophias syskonens boningar har vi tidigare funnit men
genom Ditt engagemang och arbete har Du givit oss andra i släkten
ytterligare en inblick i Sophia Elisabeths boende.

Släktboken

Vi vill verkligen tacka Dig Vivi-Ann för dina fynd som redovisas nedan på
sidan 3.

Släktboken beskriver 12
generationer fram till 2014 Margareta
plus
rättelseoch
tilläggslista från 2017. Pris
170 kr plus 54 kr i porto.
Adliga ätten von Walden släktföreningens årsavgift 2019
För enbart rättelse- och
tilläggslista pris 35 kr Årsavgiften 2019 är oförändrad vilket innebär 250 kr för huvudmedlem
samt 150 kr för maka, make, sambo och hemmaboende barn över 18 år.
inklusive porto.
Vi ser fram emot att ni stödjer släktförening genom att senas 31/1-2019
Betala till föreningens
betala medlemsavgiften som är vår enda inkomstkälla..
plusgiro 4283961-3
Ange ditt namn och adress.
Med önskan om ett trevligt år
Styrelsen
Vid frågor kontakta
Dag von Walden

Meddelande från styrelsen
Den nya datalagen (GDPR) som gäller i Sverige gör det omöjligt för
föreningen att spara personuppgifter för personer som inte är medlemmar
i släktföreningen.
Alla namn, postadresser, epostadresser och telefonnummer måste alltså
raderas från vårt medlemsregister för dem som inte aktivt är medlemmar
och betalar den årliga avgiften.
Styrelsen har beslutat att rensningen av vårt register ska ske i början av
2019. Om du ännu inte betalat avgiften för 2019, se till att du gör detta
senast 31/1 2019.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
PS. Du är alltid välkommen att besöka vår hemsida www.vonwalden.se
och via den kan du kontakta styrelsen. DS.

Presentation av styrelseledamöter

Jag heter Fredrik von Walden,
tabell 79. Jag är 32 år gammal
och är suppleant i styrelsen.

Jag heter Robin von Walden, tabell
83. Jag är 30 år gammal och är
ledamot i styrelsen.

Jag bor med min fru Ella och
mina barn Sigge 6 år samt
Stella 2 år i Norra
Djurgårdsstaden i Stockholm.

Jag lever ensam i en lägenhet i
Köping sedan ett år tillbaka men
kommer ursprungligen ifrån
Skinnskatteberg.

Jag arbetar som Biträdande
Projektchef på byggföretaget
NCC.

Jag är IT-utbildad och har ett stort
intresse för såväl datorer som film,
konst, teater och musik.

Min fritid ägnar jag åt familj,
träning och musik.

Min fritid ägnas åt att läsa, studera
eller att träffa vänner och familj.

Efterforskning av byggnader i Viggeby Dalby
(Att tillföra Tabell 1 sid. 18 i Den adliga ättens von Waldens Historia 2014)
Då jag själv har bott i Viggeby och har anor bakåt i tiden till Sofia Elisabeth von Walden
1693-1770 och hennes man yrkesmilitären Peter Myrdahl 1685-1752 var det naturligtvis
av intresse att veta var i Viggeby de hade bott. Se sid 18 i släktboken ”Den adliga ätten
von Waldens historia”
Jag började med att fråga de som nu bor i ett av soldattorpen i Viggeby. Jessica, som själv
är intresserad av släktforskning, plockade fram pärmar över de soldater som bott där, men
Peter Myrdahl fanns inte med. Fick info om att jag kunde vända mig till Soldatregistret i
Uppland, vilket jag också gjorde. Fick där tag på Barbro Cronebäck som bistod mig med
listor över soldater som bott i de två soldattorpen i Viggeby, Dalby. Tyvärr kammade jag
noll eftersom soldattorpen var till för de indelta soldaterna. Peter M var ju yrkesmilitär.
Detta var under 2016.

Någon månad efter släktträffen i Husby-Långhundra 2017 fick jag för mig att återuppta
efterforskningarna. Kontaktade då Margareta von Walden som tipsade mig att gå vidare
till Per Lundgren, avdelningschef Kulturmiljö på Upplands museum, som också var med
på släktträffen och höll ett föredrag.
I början av november 2017 kontaktade jag Per Lundgren som blev intresserad och hjälpte
mig att hitta platsen de bott på. Efter en dag skickade han över kartor från 1763 vid
storskifte samt 1791 laga delning och 1859 laga skifte. Jag skickade då över kartorna till
både Margareta von Walden och Jessica Sundblad som bor i soldattorpet för info. Jessica
talade då om att husgrunder finns kvar, men att byggnaderna monterades ner troligen vid
laga skifte 1859 och skulle ev vara uppförda på något annat ställe i Viggeby. Hon nämnde
att Rune Jansson i Viggeby som är intresserad av släktforskning nog visste mer.
Jag kontaktade Rune, som jag alltid har känt, och frågade om han visste något om dessa
byggnader. Jag fick svaret: ”Ja de finns här hos mig.” Monterades upp efter laga skifte.
Han hade också ett foto på dessa byggnader, troligen taget strax efter laga skifte 1859.
Det resulterade i att han kom över till mig i början av januari 2018 med detta foto som jag
scannade in och skickade vidare till Margareta von Walden.
Äntligen en pusselbit lagd!
Vivi-Anne Andersson

1763 Storskifte, änkefru välborne Sophia von Walden äger danvikshemmanet
litt. D

