
Den adliga ätten von Walden 
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april 
2021 

Ordförande har ordet 

Bästa föreningsmedlemmar. 

Våren har kommit äntligen. Solen skiner, snön smälter, dagarna blir längre. 

Jag ser 2021 an med tillförsikt men behöver er hjälp. Två nya 
styrelsemedlemmar behövs, hör av er om ni har några förslag. 

Jag behöver också förslag på vad ni vill vi ska arbeta med. Skicka era 
förslag till DagvonWalden@outloook.com. 

Jag räknar med att årsmötet ska kunna hållas i September. 

Jag önska er alla en trevlig sommar. 

Med vänlig hälsning 

Dag von Walden 

Medlemsavgift för 
2021 
Huvudmedlem    250 
kr 
Familjemedlem   150 
kr 
 
Inbetalas till 
föreningens 
plusgiro 4283961-3 

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 samt att det är 
Släktboken du beställer. 
 
Vid frågor kontakta 
Dag von Walden  
dagvonwalden@outlook
.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Det är med sorg och saknad vi 
härmed får meddela att 
 
Brita Margareta Sofia von 
Walden, gift Henriksson  
Död 7 juli 2020 Kolsva (Tabell 
49) 

In Memorian 

Familjeärenden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

In Memorian 

Det är med sorg och saknad vi 
härmed får meddela att 
 
Karl Eidar von Waldens hustru 
Siv Harriett Marianne, född 
Gunnarsson  
Död 16 februari 2020 (Tabell 
53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

In Memorian 

Det är med sorg och saknad vi 
härmed får meddela att 
 
Siv Christina Viktoria von 
Walden, gift Envall  
Död 7 april 2020 (Tabell 53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 

 
 

JOHAN GUSTAV ENGELBREKT von WALDEN Tabell 47  

JOHAN GUSTAF ENGELBREKT (Gösta) 
von WALDEN född 10 februari 1910 i 
Stockholm (son till Johan August von 
Walden tabell 27).  
 
Gösta flyttade med föräldrarna till flera 
platser i Uppland. Första flytten 1915 till 
Vrå, Biskopskulla socken, vidare 1917 till 
Berga, därefter Härkeberga 1918 och till 

Giresta 1920. Mor Ingeborg och Gösta 
flyttade till Falun där Ingeborg föder en 
dotter, Mait Hjördis Wilhelmina den 30 maj 
1920, halvsyster till Gösta. Mor och barn 
flyttade till Kopparberg för att den 20 juni 

1926 bosätta sig på Storsvängen 49 
Brännkyrka församling, Stockholm.  

Moder Ingeborg Wilhelmina Jonsen, von 
Walden död 17 februari 1939 i Brännkyrka 

Johan Gustaf Engelbrekt von Walden gifte sig den 3 oktober 1942 med Selma 
Kristina Nilsson född 12 juni 1904. Paret flyttade till Västerlånggatan 60, 
Storkyrkoförsamlingen. 1945 flyttade de till Villagatan (Wallenberg huset) 
Engelbrekts församling. Gösta var chaufför åt Wallenberg och senare 
taxichaufför. 1964 25 maj flyttade de till Hägerstensvägen 49 Enskede.                                              
Selma Kristina Nilsson död den 29 januari 1968, Stockholm. Tre år senare 
flyttade Gösta till Lyckebyvägen 38, Johanneshov. 
 
Johan Gustaf Engelbrekt von Walden död 8 april 1984 i Johannes församling, 
Stockholm. 

Till er alla! 
Det är alltid trevligt att höra från er medlemmar. Det kommer in frågor allt 
emellanåt som stimulerar till forskning och förklaringar. Just nu håller vi på att 
förbereda oss till vårt nästa släktmöte. Bl.a. så håller vi på med en utbyggnad av 
vår rättelse- och tilläggslista som ska vara klar till vår släktträff. 
 
Skriv, maila eller ring in till oss om vad som är viktigt att anteckna i listan som 

kommer att vara en utveckling av vår släktbok. Vi är intresserade av berättelser 
om släktmedlemmar, foton, födslar, bortgångna, giftermål. Det är nu när vi kan 
fråga våra äldre som vi kan få berättelser. Viktiga för framtiden. Vi är mycket 
intressera och tar emot med glädje. 

Margareta von Walden                    


