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Ordförande har ordet 

Ja kära medlemmar, år 2020 lider nu mot sitt slut och ett nytt år med nya 
årsavgifter börjar snart. 

Jag vill också påminna om det flyttade årsmötet, det blir troligen i 
september 2021 på grund av coronan. Jag vill också be er om hjälp med 
förslag på 2 st nya styrelsemedlemmar. Ring mig om någon är intresserad, 
tel 070-871 34 96.  

Tack för i år. Gott Nytt År.  

Dag von Walden 

Medlemsavgift för 2021 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Vi gratulerar Peter Robert 
Einar von Walden (Tabell 69) 
och Inga-Lill Camilla Hedberg 
vigda 26 oktober 2019  

Vi gratulerar Conny Lennart 
von Walden (Tabell 71) och 
Divina Lagos vigda 24 
november 2019  

Vigsel Vigsel 

Familjeärenden 

 
 
 
 
 
 
 
Det är med sorg och saknad vi 
härmed får meddela att 
 
Karl Eidar von Waldens hustru 
Siv Harriet Marianne född 
Gunnarsson död 16 februari 

In Memorian 



 

Styrelsen har blivit kontaktad av intressenter om släkten von Walden. Här 
är en kontakt som kom via mail från Kim von Walden. Hans sons lärare 
hade ett ämne om marina sjöfarten. De fann en text av Grevinnan 

Christiana Puke som beskriver hur de mötte Fredrik Herman von Walden 
(Tabell 7 sid. 65). 

 

 

 
 

Fredrik Herman von Walden 1791 



Kort beskrivning av styrelsearbetet 2020  

Året började med entusiasm över att i år ska vi ordna vår släktträff som hade 
bestämts till Hed hembygdsgård i Skinnskattebergs kommun i Västmanland. 
En del grovplanering hade skett redan 2019 och nu skulle alla detaljer 
ordnas. Planeringen fortsatte och vår ordförande Dag von Walden var den 
som ringde och beställde för matlag, lokaler, guidad tur och mycket mer. 
Men vi vet nu hur det gick med det hela. Covid-19 fick fäste i hela landet, ja 
till och med hela världen, så vårt firande av släktens 300 år får bli 2021. 
                                                                                         

Styrelsen hann med 5 möten och däremellan hördes vi av per telefon och 
mail. 
 

Vår kommunikation med er medlemmar är 3 Föreningsnyheter som har 
skickats ut. 

Under 2019 skrevs en enkät till er medlemmar. Inte så många svar inkom. 
Svaren gicks igenom och Fredrik von Walden har kontaktat och beställt 
inköp av pins. 

Ordförande Dag v W har tagit upp hur vi kan strukturera föreningsmöten, 
hur många kan behövas per år, hur handskas vi inom styrelsen med 
protokollen? Hur många föreningsnyheter bör skrivas till er medlemmar per 
år? Några definitiva beslut kommer att fattas under 2021. 

Forskning i släkten har fortskridit. En del har redan redovisats i 
Föreningsnyheter och fler kommer att redovisas framöver i kommande 
Föreningsnyheter. En utökad Rättelse- och tilläggslista skrivs så att en 

sammanhängande lista skall finnas till hands. 

En riktigt God Jul och Gott Nytt År 
önskar vi Er alla! 

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


