
Den adliga ätten von Walden 

  Idag har föreningen en mycket kostsam distribution av 

information inom släktföreningen vilken är ohållbar i längden. 

Styrelsen har därför kommit fram till följande :  

Släktföreningens hemsida - här läggs information av allmänt 

intresse så alla kan nå att läsa. Vi ser också om möjlighet finns, att 

skapa en lösenords skyddad del för information till föreningens 

betalande medlemmar. Föreningsnytt - idag postas dessa till hela 

adresslistan vilket medför stora kostnader i porto. Från och med 

2016 kommer Föreningsnytt att distribueras via e-post till alla som 

är intresserade och lämnar uppgifter om sin e-postadress till 

styrelsen. För de betalande medlemmar som inte har e-post kan 

fortsättningsvis få Föreningsnytt via vanliga posten. Vänligen 

skicka er e-postadress till  helenevonwalden@gmail.com för 

uppdatering av registret. Detta är mycket viktigt så du säkerställer 

att du fortsättningsvis får utskicken från föreningen. 
 

Bengt AR von Walden 

Den 2 september uppvaktades  vår hedersmedlem Bengt A R von 

Walden på hans 80-årsdag av styrelsen som samlat in till ett 

presentkort på Långbro Värdshus och en flaska whiskey. En 

mycket vacker blomsterbukett från släktföreningens medlemmar. 

Bengt var en av dem som initierade  

bildandet av släktföreningen år 2000.  

Han var alltid den som arbetade idogt  

för föreningen och höll en god kontakt  

med medlemmar och styrelse samt  

genomförde många undersökningar  

som gagnade ett ständigt utvecklande  

av föreningen. 

Bengt har slutat arbetet aktivt i styrelsen  

men följer fortfarande intresserat styrelsens arbete. 
 

        Släktboken en fin julklapp                                       
Släktboken beskriver 12 generationer  

fram till 2014. Nu finns den till för- 

säljning. Pris 150 kr plus porto. 

Kontakta Jahn von Walden  

janne.von.walden@gmail.com 
Tfn. 08 – 570 19 160 mob.0768 – 59 37 44 
Plusgiro 4283961-3 
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 Information till föreningens medlemmar 



Föreningsmedlemmen Rainer Bernders har hörsammat vår önskan om foton 

och berättelser och här kommer berättelsen.  

Rainers farfar Erik Ludvig Blechert Bernders, född på Fridensborg, Östergötland och gift 

1875 med Carolina (Lina) dotter till Carolina Henritta Knutsdotter von Walden. (Tab. 14). 

  

Familjen Bernders flyttade till Jockis herrgård, Finland 1882. Endast ett år senare, 1883, 

avled Carolin och efterlämnade 2 döttrar och 3 söner födda mellan åren1875 och 1882. 

 

Erik Ludvig Blechert återvände till Sverige och fortsatte sin utbildning bl.a. i Kronoborgs 

Lantbruksinstitut till 1898. Efter utbildningen vistades Erik i Vrå  Skogstibble socken 

senare som delägare av Smedsbo gård i Gryts socken. Erik flyttade vidare till sin mormor 

Carolina Henrietta Knutsdotter von Walden på Östermalm, Stockholm. Sverigevistelsen 

varade till 1906 då Erik bosatte sig i Finland.  

 Erik fann en övergiven älgkalv som han döpte till Orpo (betyder övergiven). Erik matade 

Orpo den första tiden med mjölk i nappflaska och fick boplats i en spilta som var avsedd 

för föl. Senare fick Orpo frihet i ett hägn. Han var hela tiden i kontakt med gårdens folk. 

Följande sommar försökte Erik att få Orpo att draga någonting. Efter stor försiktighet 

började Orpo lyda föraren och vid 1,5 års ålder var Orpo mogen att draga  en liten släde 

med Erik som förare. Detta var 1912. Nästkommande vår fick Orpo sin frihet men han 

vistades hela tiden i gårdens närhet.  

Plötsligt försvann Orpo. Ryktet säger att det var de "röda" som avlivat Orpo. Det var vid 

den tiden knappt med mat i det av Rysslands förtryck av Finland.   

 

 

            Styrelsen önskar alla medlemmar en  

                 God Jul och ett Gott Nytt År. 


