
Den adliga ätten von Walden 

ÅRETS 

SLÄKTTRÄFF 

Styrelsen har beslutat 

att årets släktträff 

arrangeras i 

Biskopskulla lördagen 

den 3 september. Vi 

har valt denna plats 

med tanke på att 

släkten von Walden 

varit verksam på 

gårdarna Landsberga, 

Taxnäs och Görlinge 

som alla är belägna i 

biskopskulla. Till 

släktträffen har vi 

lyckats engagera 

författaren till boken 

”Herrgårdarnas 

historia”, Göran 

Ulväng, som kommer 

att kåsera om historien 

bakom gårdarna. 

Inbjudan till 

släktträffen kommer 

att skickas ut i juni. 
 

SÖK STIPENDIER 

OCH UNDERSTÖD 

FRÅN 

RIDDARHUSET 

Riddarhuset delar 

varje år ut stipendier 

ur stiftelser vilkas 

syfte är att i första 

hand stödja ungdomars 

studier på universitets- 

och högskolenivå. År 

2009 delades 

18 596 374 kronor ut 

till 768 stipendiater. 

Tipsa släktens 

ungdomar om de 

stora möjligheter som 

finns att få stipendier 

för studier hemma 

och utomlands. Alla 

ungdomar som tillhör 

Riddarhuset har 

möjlighet att söka 

under förutsättning att 

studierna bedrivs på 

heltid och helt läsår. 

Riddarhusets kansli  

hjälper till med att 

hitta rätt fond. Det 

viktiga är att 

studierna stämmer 

med fondens syfte. 

Stipendieansökan 

görs på särskild 

blankett som kan 

laddas ner via 

hemsidan 

www.riddarhuset.se 

eller beställas på 

telefon 08-723 39 93. 

Ansökan skall vara 

Riddarhuset tillhanda 

senast den 15 oktober 

2011. Utbetalning 

sker under andra 

kvartalet påföljande  

år. Till äldre personer 

Du som är 

intresserad av att 

hjälpa oss i 

styrelsen med lite 

olika uppgifter hör 

av dig ! En fritids-

sysselsättning som 

ger en bra inblick i 

släktens historia. 

 

Ta gärna kontakt 

med: 

Jahn von Walden, 

tfn 08 – 570 191 60,  

jahn.von.walden@h

p.com 

Bengt A R von 

Walden,  

tfn 08 – 99 63 08,  

bengt.vw@comhem

.se 

Fred Eriksson,  

tfn 018 – 32 84 42, 

076-141 84 42 

fredaeriksson@telia

.com. 

av adlig börd delar 

Riddarhuset varje år 

ut bidrag ur Riddar- 

husets fonder. Då det 

föreligger svårigheter 

att nå äldre personer 

som är i behov av 

ekonomiskt stöd 

vädjar styrelsen till 

alla som läser detta 

att vara behjälpliga 

med att sprida 

informationen till 

anhöriga i släkten om 

dessa möjligheter att 

erhålla bidrag ur 

Riddarhusets fonder.   

Erforderliga 

upplysningar och 

blanketter kan 

erhållas på Riddar-

husets kansli 

Telefon 08–723 39 

93. Blanketterna kan 

även erhållas på 

Riddarhusets 

hemsida 

www.riddarhuset.se. 

Kontakta gärna 

någon i 

Släktföreningens 

styrelse som kan 

hjälpa  till. 
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RIDDARHUSETS 

KULTURSTÖD TILL 

SLÄKTFÖRENINGEN 
Riddarhusdirektionen har 

beviljat Släktföreningen ett 

bidrag till ett forsknings-

projekt rörande ätten von 

Walden. Då det inom 

Riddarhuset endast finns 

några summariska uppgifter 

om vår släkts ursprung har 

styrelsen beslutat att genom-

föra ett förskningsprojekt 

under 2011 som har till syfte 

att utreda vår släkts ursprung 

från Polen, Kurland/Livland 

och framåt. 

Till detta projekt kommer 

Riddarhuset att bidra med 

10 000 kronor. 
 

ÅRSAVGIFTEN 2011 

Med det nya året är det också 

dags att betala årsavgiften i 

släktföreningen. Med detta 

brev bifogas ett inbetalnings-

kort som du kan använda vid 

din betalning.  

Vid vårt senaste årsmöte i 

Skogstibble  beslutades att 

behålla årsavgiften på 

oförändrad nivå vilket 

innebär 200 kronor och för  

maka, make och sambo 100 

kronor. 

 

RIDDERSKAPET OCH 

ADELN 

Det rättsobjekt som vi idag 

avser med Ridderskapet och 

adeln tillkom i samband med 

representationsreformen 

1865/1866. Det dokument 

som styr den är Riddarhus-

ordningen. Där framgår att 

Ridderskapet och adeln 

PRESENTATION AV OSS 

I STYRELSEN 

- Suppleant i styrelsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger von Walden  
 

IT-strateg i släktföreningen 

 

Ålder: 40 år, född i Solna 

Bor: Radhus i Bålsta 

Yrke: Omvärldsanalytiker 

Familj: Barnen Elin 10 år 

och Filip 7 år  

Fritidsintressen: Ett stort 

intresse är fotografering, 

både utomhus och 

studiofoto. Andra intressen 

är datorer, musik och film. 

En stor del av min tid umgås 

jag med barnen som är hos 

mig varannan vecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

består av de på Riddarhuset 

introducerade ätterna. Det 

högsta beslutande organet för 

detta sällskap är adelsmötet 

som sammanträder vart tredje 

år. Där representeras varje ätt 

av en person och varje ätt har 

en röst. Vilka som tillhör en 

ätt bestäms av sköldebreven. I 

enlighet med dessa går 

adelskapet i arv på fäderne-

sidan, alltså från fadern till 

hans barn födda inom 

äktenskapet. Detta kallas den 

agnatiska principen. För 

adliga ätter som tillkom före 

den 6 juni 1809 gäller nästan 

uteslutande att adelskapet går 

i arv till alla barnen. 
 

SLÄKTBOKEN 

Nu har du möjlighet att köpa 

vår Släktbok, där du kan läsa 

om hela släkten från och med 

vår anfader Georg Fredrik 

von Walden tio 

generationer fram till idag. 

Släktboken kostar 125 kronor 

(plus porto). 

Beställ den genom Bengt A R 

von Walden e-mail 

bengt.vw@comhem.se eller 

telefon 08-99 63 08  
 

SLÄKTFÖRENINGENS 

HEMSIDA 

Gå gärna in på hemsidan och 

titta, skriv också i gästboken 

vad du tycker.  

www.vonwalden.se 

Vill du veta vilka frågor 

släktföreningens styrelse 

arbetar med, gå in på länken 

”Från styrelsen”.  

Om du vill kontakta 

släktföreningen kan du 

använda följande mailadress: 

info@vonwalden.se 
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