
Den adliga ätten von Walden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I år var det ånyo dags för ett adelsmöte. Jag som huvudman 
representerade ätten von Walden. Adelsmötet delas som vanligt upp i två 
sammanträden. Det första sammanträdet var 16 februari och 
slutsammanträdet den 1 juni. Vid det första sammanträdet väljs direktion 
och riddarhusutskott för kommande period. De ska också arbeta med de 
motioner som lämnats in. Vid det andra sammanträdet redovisas 
direktionens och utskottets  utlåtande per motion och vid detta tillfälle får 
också adelsmötets ledamöter rösta på respektive motion (bifall eller 
avslag). Detta år behandlades 22 motioner. 
Årets adelsmöte var mycket intressant med många kraftfulla 
diskussioner. Bland annat diskuterades valberedningens förslag till nytt 
utskott där för första gången två kvinnliga ledamöter fanns med. Efter 
långa och stundtals kraftfulla diskussioner godkändes valberedningens 
förslag och för första gången har vi nu kvinnlig representation i 
riddarhusutskottet. 
För övrigt förlöpte mötet som vanligt med många trevliga kontakter med 
övriga huvudmän. 
Ordförande Jahn von Walden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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@hp.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. 
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EFTERLYSNING 
I vårt fortsatta jobb med vår nya Släktbok saknar styrelsen bilder på våra 
släktingar. 
Den nya släktboken skulle bli mera värdefull med foton och inte bara 
texter. 
Ni som läser detta nyhetsbrev har säkert foton liggande någonstans i era 
gömmor. 
Fotona får gärna vara bilder på våra släktingar i någon funktion t ex med 
bössan på axeln som jägare, vid kaffebordet i trädgården, som ryttare till 
häst o s v.    
Glöm inte att skriva vem eller vilka som är med på fotot och vilket år fotot 
är taget. Hjälp oss med detta och skicka korten till  
Fred Eriksson Sveaborg Väsby 74020 Vänge 
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 Bishop Hill Museet                                                                             
Vid vår släktträff i Biskopskulla fick vi en föredragning om  
Bishop Hill-museét. Lagunda församling har försökt sälja 
Församlingshemmet och tomten där museét ligger till 
Högstbjudande. Församlingen har senare backat från detta 
och träffat en överenskommelse med nya ägarna att rusta 
Församlingshemmet tillsammans med Biskopskulla sockenråd. 
Bishop Hill-sällskapet skall driva museét vidare. 

 
Släktföreningens verksamhet 2012  
RESULTATRÄKNING  
INTÄKTER  
Årsavgifter              19 050  
Försäljning               1 067  
Gravfonden                 125  
Övriga bidrag              352 
S:a intäkter           20 567  
KOSTNADER  
Föreningsgiro              950  
Domännamn               984  
Styrelsen                  1 973  
Distribution               7 515  
Kopiering                  1 000  
Datamaterial             2 699  
Uppvaktningar             100  
S:a kostnader        15 221  
Årets resultat       + 5 346  
 
FÖRENINGENS TILLGÅNGAR 2012 12 31  
 
Eget kapital             11 241  
Gravfond                   2 925  
Totala tillgångar    14 166  

 
Kommentarer:  

Vid årets början hade föreningen ett eget kapital exklusive gravfonden på 6 020 kronor. Föreningens 
intäkter uppgick under året till 20 567 kronor varav den största posten var årsavgifterna med 19 050 
kronor. Vi tror att denna siffra kommer att öka under 2013 då vi hoppas att våra registrerade 
medlemmar inte missar att betala årsavgiften. Styrelsen tycker att det är viktigt att vi använder en del 
av vårt kapital till släktträffarna för att på detta sätt uppfylla ett av Släktföreningens syften nämligen att 
verka för sammanhållning inom släkten.  

 
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 2011 delades 16 278 420 kronor ut till 647 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 att hitta rätt fond. Det viktiga är att studierna 
överensstämmer med fondens syfte. Stipendieansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner via 
hemsidan riddarhuset.se eller beställas på telefon 08 723 39 93. Endast nya blanketter gäller. Ansökan 
skall vara Riddarhuset tillhanda senast den 15 oktober 2012. Utbetalning sker under andra kvartalet 2013.  
Till äldre personer av adlig börd delar Riddarhuset varje år ut bidrag ur Riddarhusets fonder.  
Understöd kan sökas av de medlemmar som är pensionärer och enligt skattelagstiftningen anses vara 
behövande. Den som har en pension om ca 15 000 kronor brutto per månad, ett sparkapital som ej 
överstiger 70 000 kronor och ett normalt boende i hyres- eller bostadsrätt, mindre villa/rad- eller kedjehus 
uppmanas att söka understöd.  
Då det föreligger svårigheter att nå ut till äldre personer i släkten 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 från Riddarhusets kansli 
telefon 08-7233993. Blanketterna kan även laddas ner via Riddarhusets hemsida.  
Om du behöver hjälp kontakta gärna någon i styrelsen.  

 

 


