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Ordförande har ordet 

Ja kära medlemmar, jag måste tyvärr meddela att vi får ställa in årsmötet 
den 5/9-20 på grund av Corona -pandemin, jag siktar nu på ett möte i vår. 

Jag måste också glädja er med en donation till föreningen från 
familjen Wanja och Sune Wannehed i Rimbo på hela 25000 kronor, man 
får tacka allra ödmjukast. 

Dag von Walden 

Medlemsavgift för 2020 
Huvudmedlem    250 kr 
Familjemedlem   150 kr 
 
Inbetalas till föreningens 
plusgiro 4283961-3 
 
Glöm inte ange ditt namn 
och adress. 

Släktboken                                       
Släktboken beskriver 12 
generationer fram till 2014 
plus rättelse- och 
tilläggslista från 2017. Pris 
225 kr inklusive porto. 
 
För enbart rättelse- och 
tilläggslista pris 35 kr  
inklusive porto. 
 
Betala till föreningens 
plusgiro 4283961-3 
Ange ditt namn och adress. 
 
Vid frågor kontakta 
Dag von Walden  

 

 

 

 

 

 

 

 

In Memorian 

Det är med sorg och saknad vi härmed får 
meddela att 

Tab. 26 Sven Erik Gustav Jansson von 
Walden 

född 29 mars 1938 

 död 1 februari 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Född 

Det är med glädje vi härmed får meddela att  

Tab. 64 Lars Lennart och Birgitta Marie von 
Waldens dotter 

Veronica Emma von Walden har nedkommit 
med en dotter, Inga Doris, född 3 mars 2020 



Ullna Kvarn, Östra Ryds socken                                                                          

Kvarnbyggnaden byggdes 1736 daterat efter ett lås i huset.        
                                                        
Emma von Walden och Carl Amadeus Melin gifte sig 1900. (Tab.17) Paret flyttade till 
Ullna kvarn 1908, Rydboholm i östra Ryds socken, som Carl Melin arrenderade mellan 
åren 1908 – 1917. Emmas yngsta bror Fredrik Georg von Walden (Tab.25) ankom 
samtidigt till Ullna Kvarn som snickare. Han gifte sig 1913 och flyttade till Björklinge. 
Emmas kusin Rut Elisabet von Walden (Tab.21) ankom till paret Melin 1910. Rut gifte 
sig 1917 med mjölnaren, kvarnarrendatorn Ivar Filip Sigfrid (Sigge) Engström. Sigge 
övertog arrendet efter att Carl Melin och Emma von Walden flyttade 1917 till Funbo 
socken.  
 
Till kortet nedan, poststämplat 1911, finns angivet att Carl Melin står till vänster och 
Emma von Walden som står i mitten i vit klänning. En gissning skulle kunna vara att 
Rut står till höger vid strandkanten och Georg Fredrik von Walden är någon av herrarna 
som finns emellan Carl och Emma. 

 

En riktigt skön sommar önskar vi alla! 

Vi ser fram emot att alla får vara friska och att vi möts på vårt släktmöte 
2021. 

 


