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Keitä ovat Hohenthalit?
Hohenthal-suvun ensimmäinen tunnettu edustaja on Georg
Hohenthal, Saksaan asettunut, mahdollisesti 30-vuotisessa
sodassa palvellut Ruotsin armeijan kornetti. Suvun suomalaisen
haaran esi-isä on hänen pojanpojanpoikansa majuri Klaes Jakob
Bogislaus von Hohenthal, joka määrättiin Pommerista Suomeen
1765. Hän palveli Pohjanmaan rykmentissä ja kuoli Kuopiossa
1790.
Klaes Hohenthalin kahdesta avioliitosta syntyi kaksi sukuhaaraa.
Avioliitosta saksalaisen Margaretha von Lützowin kanssa syntyi
Lohtajalle vanhemman pojan, kersantti Johan Arvid von Hohenthalin sukuhaara ja avioliitosta suomalaisen Brita Sohlbergin
kanssa nuoremman, kersantti Jonas Samuel von Hohenthalin
sukuhaara Veteliin. Sittemmin suku on levinnyt mm. Viipurin
ympäristöön ja Varsinais-Suomeen.
Suomessa Hohenthalien määrä on mahdollisesti suurin, Saksassa enää vähäinen. Ruotsissa elää edelleen majuri Klaesin
vanhempien sukuhaaraa ja Yhdysvalloissa 1800-luvulla Saksasta
muuttaneiden jälkeläisiä. Saksassa elää myös kreivillinen samanniminen suku, jolla ei tosin tiedetä olevan sidettä Suomessa
eläviin Hohenthaleihin.
Suomen Hohenthalit käyttävät tunnuksenaan Klaes Hohentalin
sinettileimasimen vaakunaa, jonka latinankielinen tunnuslause
kuuluu: Vincet qui patitur (Kärsimysten kautta voittoon).

Oletko Hohenthal?
Hohenthaleilla on ollut oma sukuyhdistys jo vuodesta 1947.
Sen jäseneksi voidaan ottaa 15-vuotias henkilö, joka polveutuu
edellä mainitusta Georg (Jürgen) Hohenthalista sekä henkilö, joka
avioliiton kautta on liittynyt sukuun. Yhdistys toimii suvun jäsenten
yhdyssiteenä, vaalii sen perinteitä ja selvittelee suvun historiaa.
Siinä tarkoituksessa se järjestää sukukokouksia ja retkiä, harjoittaa
tutkimustoimintaa, kerää ja julkaisee sukua koskevaa tietoutta.
Voit liittyä yhdistykseen lähettämällä yhteystietosi sähköpostiosoitteeseen hohenthal.sukuyhdistys@gmail.com
Yhdistyksen tilinumero: FI70 4714 1020 125800
Yhdistyksen kotisivu: www.hohenthal.org
Facebook-sivu: Sukuyhdistys Hohenthal

Sinun lisäksesi hekin kuuluvat sukuun
•

K.J. Sthålberg, (1865-1962), tasavallan presidentti.
Kolmen polven takaa löytyy esiäiti Anna von Essen, s. Hohenthal.

•

Lennart Hohenthal (1877-1951),
sortokauden aktivisti

•

Otto Mauritz Hohenthal (1811-1881),
rovasti, Lapuan kirkkoherra

•

Thyra Rautalahti, s. Hohenthal (1885-1965),
amerikansuomalainen vaikuttajanainen

•

Arno Hohenthal (1884-1953), kauppaneuvos,
Suomen Urheilutarpeiden perustaja

•

Rolf Hohenthal (1916-1982), kauppaneuvos,
Karhu-Titan Oy:n toimitusjohtaja

•

Samuli Harima (v:een 1936 Hohenthal) (1879-1962),
kauppaneuvos, talousmies, elinkeinoelämän vaikuttaja

•

Veli Gunnar von Hohenthal (1880-1966),
eversti, viisiottelija Tukholman olympialaisissa 1912

•

Petri Hohenthal (1946-2005),
mestaritrubaduuri

•

Sebastian Hohenthal (1984-),
ruotsalainen formula-kuljettaja

•

William Dalton Hohenthal (1895-1949),
USA:n armeijan eversti, tiedustelu-upseeri Saksassa

•

William Dalton Junior Hohenthal (1919-1989),
professori, antropologi, intiaaniheimojen tutkija

