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Ordförande har ordet 

Hej alla medlemmar! 

Jag vill påminna om årsavgiften för 2020. 

Jag vill också påminna om årsmötet den 5/9-2020 i Hedgården i 
Skinnskatteberg kommun i norra Västmanland.(vägvisning kommer 
senare). Vi uppmärksammar läget för Corona-19 och ställer in årsmötet om 
läget är fortsatt kritiskt. 

Preliminärt program: 

• Samling för kaffe kl: 10:00 
• Årsmöte öppnar kl: 11:00 
• Lunch kl: 12:00  
• Guidat besök Karmansbo Smedja kl:13:00 ca 2 km bort.  
• Dagen avslutas med kaffe kl:14:30  

Välkomna! 

Dag von Walden 

Medlemsavgift för 2020 
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  

En kort beskrivning av 2019 års styrelsearbete 
Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten via Skype. Två 
Föreningsnyheter har skickats till medlemmarna under året. Antal 

medlemmar under året var 45.                                                                      

En enkät har skickats till våra medlemmar. Några svar har inkommit som 
är under bearbetning.                                                                                                        

En del forskning har genomförts under året och kommer att redovisas 
framöver. 

Under året har vår hemsida, www.vonwalden.se, omorganiserats och fått 

en ansiktslyftning. 

Släktens sköldebrev donerades under 2019 till Riddarhuset.  

In Memorian 

Det är med sorg och saknad vi härmed får 
meddela att 

Maj Dagmar Irene Lingman 

född von Walden 20 mars 1929 

död 29 juni 2019 Uppsala  



Året 2019 

Under 2019 uppmärksammades åren 1719 - 1720.  Drottning Ulrika Eleonora adlade nära 250 ätter 
med sköldebrev. Idag fortlever fortfarande 50 av dessa släkter. Vår släkt är en av dessa som 
naturaliserades den 17 december 1719 och introducerades 1720 under nummer 1708 på Riddarhuset i 
Stockholm.  
 
För att uppmärksamma 300års jubileet anordnade Riddarhuset bl.a. en föreläsning den 14 maj 2019 
av fil. dr. i historia Joakim Scherp som även är författare av ”Ulrika Eleonora: makten och den nya 
adeln 1719 – 1720”.    Boken fanns vid tillfället även till försäljning.      
 
Den 18 juni 2019 presenterads ”Riddarhusets vapensköldar” i ett praktfullt bokverk om 3 band. Det 
handlar om 2331 vapenmålningar som pryder Riddarhussalens väggar. I bokverket är vapnen 
placerade i tidsordning och till det finns även fördjupade artiklar av olika specialiteter.  
Kort historik: Bruket att hänga upp vapenplåtar började redan i gamla Riddarhuset. 1633 befalldes att 
låta måla sina vapen. I ett förnyat beslut 1672 skulle väggarna prydas med målade vapen i nuvarande 

riddarhussal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 


