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Den första kända företrädaren för släkten Hohenthal är Georg 
Hohenthal, en kornett i Tyskland bosatt kornett som förmodli-
gen tjänade i Sveriges armé under 30-åriga kriget. Förfadern för 
den finländska grenen är hans sonsonsson major Klaes
Jakob Bogislaus von Hohenthal, som berodrades från Pommern 
till Finland år 1765. Han tjänade i Österbottens regemente och 
avled i  Kuopiossa 1790.

Klaes Hohenthals två äktenskap ledde till två släktgrenar.  I 
äktenskapet med tyska Margaretha von Lützowin kanssa föddes 
i Lojo den äldre sonens, sergant Johan Arvid von Hohenthals, 
släktgren. I äktenskapet med finländska Brita Sohlbergin den 
yngre sonens, sergant Jonas Samuel von Hohenthals, släktgren i 
Vetil. Senare har släkten brett ut sig bland till trakterna av Viborg 
och i Egentliga Finland.

Antalet Hohentalare är troligtvis störst i Finland. I Tyskland finns 
numera endast ett fåtal. I Sverige lever fortfarande ättlingar till 
föräldrarna till major Klaesin och i USA ättlingar till dem som på 
1800-talet flyttade dit från Tyskland.I Tyskland lever också en 
grevlig släkt Hohental som inte torde har någr band till till Ho-
hentals i Finland.

Hohentalarna i Finland använder som sitt kännetecken vapnet 
i Klaes Hohentals sigillstämpel. Släktens latinska valspråk lyder: 
Vincet qui patitur (Genom lidande till seger).

Vilka är Hohentalarna?



Är du en Hohentalare?

Hohenthalarna har haft en egen släktförening sedan år 1947.

Som medlem kan antas en person som fyllt 15 år och som härstam-
mar från nämnda Georg (Jürgen) Hohenthal samt person som gift 
in sig i släkten.

Föreningen fungerar som ett band mellan medlemmarn, värnar om 
släktens traditioner och forskar i dess historia. I enlighet med sin 
målsättning arrangerar föreningen släktträffar och utfärder, utövar 
forskning, samlar och prublicerar kunskap om släkten.
Du kan ansluta dig till föreningen genom att skicka personuppgifter 
på e-postadressen hohenthal.sukuyhdistys@gmail.com

Föreningens bankkonto: FI70 4714 1020 125800

Hemsidan: www.hohenthal.org 
Facebook-sidan: Sukuyhdistys Hohenthal



Utöver dig hör också de till släkten

• K.J. Sthålberg, (1865-1962),republikens president 
Tre generationer tillbaka hittar vi anmodern Anna von Essen,  
s. Hohenthal

• Lennart Hohenthal (1877-1951),  
aktivist under ofärdsåren 

• Otto Mauritz Hohenthal (1811-1881),  
prost, kyrkoherde i Lappo 

• Thyra Rautalahti, s. Hohenthal (1885-1965),  
amerikafinländsk påverkare

• Arno Hohenthal (1884-1953),  
kommerseråd, grundare av Suomen Urheilutarpeet 

• Rolf Hohenthal (1916-1982),  
kommerseråd, Karhu-Titan Oy:s vd  

• Samuli Harima (v:een 1936 Hohenthal) (1879-1962),  
kommerseråd, näringslivspåverkare

• Veli Gunnar von Hohenthal (1880-1966),  
överste, femkampare i olympiska spelen i Stockholm 1912

• Petri Hohenthal (1946-2005),  
mästartrubadur

• Sebastian Hohenthal (1984-), svensk formulareförare

• William Dalton Hohenthal (1895-1949),  
överste i USA:s armé, underrättelseofficer i Tyskland

• William Dalton Junior Hohenthal (1919-1989),  
professor, antropolog, forskare i indianstammar


