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КРВТА  НА  ЦАР  САМУИЛ  ВО  Д  
Едно од најпознатите германски благороднички 

семејства Валденбург во себе ја носело и 
крвта на цар Самуил!

Потомците на ова семејство и денес живеат во 
Германија!

Продолжува ме 
со потом ство-
то на Август 

Фердинанд. Тој се 
родил во 1730 го-
дина. Во 1755 го ди  -
на се оженил со сво -

јата род нина Маргравина 
Лујза (1738-1820). Починал 
во 1813 го дина. Во бракот им 
се родиле седум деца. Тие би           -
ле директ ни потомци од три е-
сет и третото колено на ца р 
Самуил. Нив ните имиња се:

Фридрих Хајнрих Емил 
Карл - починал како млад.

Фридрих Кристијан Ха     ј   н -
рих Лудвиг - се родил во 
1771, а починал во 1790 го-
дина.

Фридрих Лудвиг Ферди-
нанд Кристијан - се родил 
во 1772, а починал во 1806 го-
дина.

Фридрих Паул Хајнрих 
Август - починал како бебе.

Фридрих Вилхелм Хајн-
рих Август - за него пи шу ва-
ме во продол жението.

Фредерика Елизабета 
До   ротеа Хенриета Аламија 
- починала како млада.

Фредерика Доротеа Луј-
за Филипина - се родила во 
1770 година. Во 1796 година 
се омажила за принцот Ан-
тон Хенрик Радзивил (1775-
1833). Починала во 1836 го-
дина.

ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ 
ХАЈНРИХ АВГУСТ

Продолжуваме со по том-
ството на Фридрих Вилхелм 
Хајн рих Август. Тој се родил 
во 1779, а починал во 1843 

година. Имал единаесет вон-
брачни деца и тоа четири од 
Каролина Фредерика Вич-
ман (? -1844) и седум од 
Августа Аренд (1801-1834). 
Тие биле директни потомци 
од триесет и четвртото коле-
но на ца р Самуил. Нивните 
имиња се:

Едвард фон Валденбург 
- за него пишуваме во про-
должението.

Евелина фон Валденбург 
- починала во 1848 година.

Емилија фон Валденбург 
- се родила во 1815, а по чи-
нала во 1893 година.

Матилда фон Валден бу рг 
- се родила во 1817, а почи-
нала во 1884 година.

Август Лудвиг Ферди-
нанд фон Приливиц - се ро-
дил во 1825, а починал во 
1849 година.

Фердинанд Лудвиг Ав-
густ фон Приливиц - се ро-
дил во 1828, а починал во 
1835 година.

Фридрих Вилхелм Ав-
густ Лудвиг фон Приливиц 
- се родил во 1829 година. Во 
1857 година се оженил со 
Георгина Ма рија Ели за бета 
Евгенија (1835-1899). По чи-
нал во 1894 го дина.

Лујза Августа Малвина 
фон Приливиц - била ма-
жена два пати. Починала во 
1882 година.

Лујза Августа Елизабета 
фон Приливиц - се родила 
во 1827 година во Берлин. Во 
1846 година се омажила за 
грофот Хари фон Арним 
(1824-1881). Починала  во 
Рим во 1854 година.

Марија Августа Лујза 
фон Приливиц - починала 
како бебе.

Клара Августа Лујза фон 
Приливиц - се родила во 
1831 година. Во 1849 година 

се омажила за Густав фон 
Арним (1820-1904). Починала 
во 1883 година.

Продолжуваме со потом-
ството на Едвард фон Вал-
денбург. Тој се родил во 
1807 година. Во 1834 година 
се оже нил со Орлинда фон 
Клицинг (1817-1902). Почи-
нал во 1882 година. Во бра-
кот со Орланда му се родиле 
четири деца. Тие биле ди-
ректни потомци од триесет и 
петтото колено на ца р Са-
муил. Нивните имиња се:

Едвард фон Валденбург 
- се родил во 1836 година. Се 
женел три пати. Починал во 
1899 година. 

Алфред фон Валденбург 
- за него пишуваме во про-
должението.

Марија фон Валденбург 
- се родила во 1849 година. 
Била мажена за Георг фон 
Клицинг. Починала во 1929 
година.

Орла фон Валденбург - 
се родила во 1856 година. Во 
1879 година се омажила за 
Александар фон Розенбург. 
Починала во 1927 година.

АЛФРЕД ФОН   
ВАЛДЕНБУРГ

Продолжуваме со потом-
ството на Алфред фон Вал-
ден бург. Тој се родил во 
1847 година. Се женел три 
пати и тоа за Јохана Бертрам 
(1847-1888), Хелена Еберханд 

(1865-1893) и за Елиза фон 
Крон (1864-1942). Починал 
во 1915 годи на. Зад себе ос та-
вил петнаесет деца. Тие биле 
директни по томци од трие-
сет и шестото колено на ца р 
Самуил. Нивните имиња се:

Фридрих фон Вал ден-
бург - за него пишуваме во 
продолжението.

Едвард фон Валденбург 
- се родил во 1874 година. Во 
1910 година се оженил со 
Вилхелмина Шмит. Починал 
во 1919 година. Во бракот му 
се родиле три деца (директни 
потомци од триесет и сед-
мото колено на ца р Самуил). 
Нивните имиња се: Алф ред, 
Елза (1914-1978) и Елфрида. 
Во Алфредовиот брак со 
сопругата Мира Емерих се 
родиле децата Гари Ед вард 
(починал како бебе) и Кеј 
Марија (род. 1955). Кеј Ма-
рија е директна жива по-
томка од триесет и осмото 
колено на ца р Самуил. 

Јоханес фон Валденбург 
- се родил во 1881 година. Во 
1915 година се оженил со 
Тереза Метенхајмер (1895-
1988). Починал во 1949 го-
дина. Во бракот му се родиле 
пет деца. Тие биле директни 
потомци од триесет и сед-
мото колено на цар Самуил. 
Нивните имиња се: Ханс 
Гинтер (род. 1919), Волф 
Дитрих (роден 1930 година, 
се женел два пати), Ана-Ма-
рија (родена 1919 година, се 
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 ИНАСТИЈАТА  ОД  ВАЛДЕНБУРГ

(продолжува)

мажела два пати), Тереза 
(род. 1918) и Криста  (род. 
1927). Ханс Гинтер ги имал 
децата Фридрих Вилхелм 
(род. 1956) и Јута Елизабета 
(родена 1952 година, мажена 
во 1975 за Петер Рајдер фон 
Дирзбург). 

Фрид рих Вилхелм и Јута 
Елизабета се денеш ните жи-
ви потомци од трие сет и ос-
мото  колено на цар Са муил. 
Волф Дитрих ги има децата: 
Еделгард (род. 1952), Ин-
грид (родена 1959 година, 
мажена во 1983 година за 
Михаел Албрехт) и Сузана 
(род.1962). Еделгард, Ингрид и 
Сузана, исто така, се денеш-
ни те живи потомци од трие-
сет и осмото колено на цар 
Самуил.

Мартин фон Валденбург 
- се родил во 1885 година. Во 
1943 година се оженил со 
Ерна Фицек (1892-1975).

Алфред фон Валденбург 
- се родил во 1887 година. Во 
1921 година се оженил со 
Маргарета (1894-1974). Почи-
нал во 1968 година.

Еберхард фон Валден-
бург - се родил во 1891 го ди-
на. Се женел три пати. Му се 
родиле синовите: Карл Ебер-
хард (род. 1933) и Бернхард 
(1947-1983). 

Карл Еберхард е директен 
жив потомок на ца р Самуил 
од триесет и сед мото колено. 
Бернхард се оженил во 1972 
година со Ингрид Ани Веј и 
во бракот им се родиле де-
цата: Берн хард (род. 1981) и 

Ања (род. 1975). Тие се ди-
ректни живи потомци на цар 
Самуил од триесет и осмото 
колено.

Георг Вилхелм фон Вал-
денбург - се родил во 1901 
година. Се женел три пати.

Елиза фон Валденбург - 
се родила во 1870 година. Во 
1888 година се омажила со 
Курд фон Лајтш. Починала во 
1955 година. 

Орлинда фон Вал ден-
бург - се родила во 1876 го-
дина. Во 1894 година се 
омажила со Паул фон Ме-
лентин. Починала во 1950 го-
дина.

Доротеја фон Валден-
бург - се родила во 1877 го-
дина. Во 1900 година се 
омажила со Рудолф фон 

Крамер. Починала во 1907 
година. 

Елфе фон Валденбург - 
се родила во 1880 година. Во 
1905 година се омажила со 
Јоаким Фридрих фон Оф-
штајн.

Јохана фон Валденбург - 
се родила во 1883 година. Во 
1906 година се омажила со 
Бернхард Гринд. Починала 
во 1972 година.

Ерна фон Валденбург - 
се родила во 1890 година. Се 
мажела два пати. 

Хелена фон Валденбург 
- починала како бебе.

Елза фон Валденбург - се 
родила во 1899 година. Се ма-
жела два пати.


