
Den adliga ätten von Walden 

 

Bästa föreningsmedlemmar, 

Vårsolen har redan vunnit över vintern och ett säkert vårtecken är den årliga 

båtmässan som enligt mig är starten till kommande sommardrömmar.  

En hastig blick bakåt 2014 som bland annat ger vid handen en mycket 

lyckad släktträff i Ramsta bygdegård samt en ny utgåva av släktboken om 

den Adliga ätten von Walden (se mer om detta i föreningsbladet). 

Jag ser an 2015 med mycket entusiasm då vi har fått in många nya 

engagerade styrelsemedlemmar. Detta kommer att göra att vi kan driva 

olika forskningsprojekt samt också utveckla släktföreningen ännu bättre. 

Här kommer du som läser detta föreningsnyhetersblad in som en mycket 

viktig del i detta arbete, dvs vi vill gärna ha dina synpunkter på vad du 

tycker styrelsen ska arbeta med för släktens bästa. Vi skulle också vilja ha 

ditt förslag på var nästa släktträff kan hållas. Skicka gärna dina synpunkter 

på info@vonwalden.se 
Styrelsen tittar också på hur vi kan bättre utnyttja de nya elektroniska media 

som finns, att skicka ut information till dig på ett effektivt och ekonomiskt 

sätt. I detta arbete ser vi som mycket viktigt att vi kan undvika snigelposten 

med dyra porton och istället skicka information via email. Det skulle spara 

stora kostnader för föreningen samt underlätta spridning av information till 

dig som medlem. Dessvärre har vi endast ett fåtal emailadresser till 

medlemmar i vårt medlemsregister: 

Jag vill härmed uppmana alla som läser detta föreningsblad att skicka 

in sin emailadress till info@vonwalden.se så vi kan uppdatera vårt 

medlemsregister. 

Med vänlig hälsning och en önskan om ett fortsatt bra 2015. 

 

 

 

 

 

 

                 Släktboken                                        
Släktboken beskriver 12 generationer  

fram till 2014. Nu finns den till för- 

säljning. Pris 150 kr plus porto. 

Kontakta Bengt AR von Walden 

bengt.vw @ comhem.se 

Tel. 08-996308 

 

Plusgiro 4283961-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Helene von Walden 

          Stridsberg 

           Kassör 

Ålder 44 år. 

Född i Stockholm 

Gift: Med Johan 

Stridsberg 

Bor: Villa i Mörtnäs, 

Värmdö 

Yrke: IT Asset Manager 

(Familj: Barn Tobias 8 år) 

Fritidsintressen: Mest 

sonens olika aktiviteter, 

mina katter och odling. 

Andra intressen: att sitta 

på bryggan med fötterna i 

vattnet och njuta av 

tystnaden. 
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Rainer Berndes farfar var gift med Carolina Henrietta Knutdotter von Waldens  

dotter Carolina. 

Rainers farbror, Sven Berndes, finsk medborgare, inkallad och deltog vid Hangöfronten 

där han stupade 17 november 1941 vid Lappvik på Hangö udd. Där fanns även en 

stridande svensk frivillig bataljon. När ryssarna besegrats 2 december fick den svenska 

bataljonen äran att vara först att hissa den finska flaggan kl. 8.00 den 4 december 1941 på 

stadshuset. 

Finländarna hissade sin flagga kl. 10.00 på Hangökyrkas torn. Den svenska bataljonen 

förflyttades till Karelska näset och var med om hårda strider vid Tali-Ihantala. 

Rainers far var fogde över området som varit ryssarnas. Hans uppgift var att se till att 

finländarna, som varit evakuerade under kriget, fick möjlighet att återvända till sina hem. 

 

Brev från Rainer Berndes 

   Bortgångna medlemmar 

Fredrika Gustava von Waldens dotter Widolfa har målat altartavlan i kyrkan  

och hennes make Jacob Ahrenberg har ritat Hangö kyrka. Invigdes 1892. 


