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Ordförande har ordet 

Hej kära medlemmar, jag vill påminna om årsavgiften som några ännu inte 
betalt . 

Dessutom vill jag upplysa om vårt släktmöte 5 september 2020. Mötet 
kommer att hållas i Hedgården i Skinnskattebergs kommun i norra 
Västmanland. 

Slutligen vill jag påminna om vår släktbok; ett bra alternativ som julklapp? 

Med vänliga hälsningar. 
Dag von Walden 

Medlemsavgift för 2019 
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 
170 kr plus 54 kr i 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  

Adelsmöte 2019 
 
Det är snart 300 år sedan Georg Friedrich von Walden adlades som svensk 
adelsman 1719 den 7/12 av drottning Ulrika Eleonora.  
I år var också tidpunkt för det 51:a adelsmötet sedan ståndsriksdagens 
upphörande 1866. Adelsmötet är uppdelat i ett öppningssammanträde i 
februari samt ett slutsammanträde i juni. Under öppningssammanträdet 
öppnar alltid den äldste greven mötet och sedan går riddarhusdirektionen 
igenom sin verksamhetsberättelse som kallas ”Det Vördsamma 
memorialet” och är en beskrivning av aktiviteterna under perioden men 
också innehåller budget och framåtriktade initiativ och projekt. Varje 
huvudman äger rätt att komma in med motioner vilka i korthet presenteras. 
Tiden mellan sammanträdena utnyttjas av riddarhusdirektionen att gå 
igenom alla inkomna motioner samt besluta om att föreslå bifall eller 
avslag.  
På slutsammanträdet gås alla motioner igenom med riddarhusdirektionens 
förslag på bifall eller avslag. Därefter röstar adelsmötet på respektive 
motion. Man väljer också riddarhusdirektion för kommande treårsperiod. 
Ordförande för adelsmötet var Carl Cederschiöld och han ledde 
sammanträdena med van hand då han har varit ordförande under flera 
tidigare adelsmöten.  
Det är alltid lika trevligt och intressant att få representera vår ätt von 
Walden på adelsmötet och träffa andra huvudmän och diskutera släktskap 
och andra frågor som berör ätterna i Riddarhuset. 
 
Vid penna, Jahn von Walden 



ULRIKA ELEONORA   Makten och den nya adeln 

Författare Joakim Scherp och Charlotta Forss.  Utgiven 2019 Setterblad 

förlag.  

Kort resumé.  

Efter sin broder Karl XII:s död 1718 kröntes Ulrika Eleonora till 

drottning i Upsala domkyrka 1719. Under sin regeringsperiod 1719 - 

1720 adlades 182 ätter som begåvades med sköldebrev, 48 upphöjdes 

till friherrliga och 15 grevliga. Det berättas om Drottning Ulrika 

Eleonora att hon var starkt religiös som sin fader Karl XI. Ulrika 

Eleonora beskrivs även som en tillbakadragen person men samtidigt 

viljestark och envis.  

Författaren J Scherp ger en vidare bild av den tidens problematik och 

skeenden genom beskrivningar av bakgrunder och händelser i 

samhället. Vilket ger läsaren stor förståelse av den historiska tiden.  

Drottning Ulrika Eleonora framförde om maken Fredrik kunde bli medregent. Så blev inte fallet. 

Drottning Ulrika Eleonora abdikerade 1720 och maken Fredrik av Hessen-Kessel blev Kung Fredrik I 

av Sverige. Drottning Ulrika Eleonora levde sitt återstående liv i skuggan av sin make konungen. Hon 

engagerade sig bara undantagsvis i dagspolitik. Vid två tillfällen 1731 och 1738 kom Ulrika Eleonora 

att vikariera som regent i kung Fredrik I ställe. I november 1741 tog smittkopporna Drottning Ulrika 

Eleonoras liv.  

De fanns olika förklaringar till massadlandet, flera samtidigt verkande krafter som ingen enskild 

människa kunde kontrollera sammanfattade Joakim Scherp.  

Den 14 maj 2019 kl. 18.30 anordnade Riddarhuset en föreläsning på Riddarhuset av Fil Dr. och 

forskare vid Stockholms universitet, Joakim Scherp    Titel Drottning Ulrika Eleonora   Makten och 

den nya adeln. Fri entré 

Den 18 september 2019 anordnade Riksarkivet Marieberg samma föreläsning som ovan beskriven av 

författare Joakim Scherp. Fri entré    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Vigsel 

Peter Åke von Walden Söderström född 1961 (Tab.76) vigdes den 6 
augusti 2018 med Rita Susanna Långhed. 

 


