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Kaanna H annuntyttci Y en
spt1vpev A, el am anv aih e et ia i Alkef cii sici

Viime aikoina Kaarina Hannuntyttiirestii jul-
kaistut kirjat ja ndytelmiit antavat aihetta tar-
kastella Kaarinan eliimli.ii sukututkijan niikrikul-
masta. Tdssakin faktat ovat ihmeellisempiii
kuin aiheesta tehdyt fiktiot.

Tiim6 kirjoitus pohjautuu liihdeluettelon
Gardbergin, Gillingstamin, Meijer Granqvistin
ja Laitakarin tietoihin. Jotta orientoituminen
helpottuisi, mainittakoon heti alkuun Kaarinan
kolme miestii ja Kaarinan lapset, joista allevii-
vatut ovat suvun jatkajia:

l. Juhana-herttua, mydhemmin Ruotsin kunin-
gas. (21 . 12.1 537 -17 . 1 1. 1 592.)'Kihlaus'.

Lapset:
l. Sofia (1556 Turun linnassa - 1583
Tallinnassa)
2. Augustus (1557 Turun linnassa -
1560 Tukholmassa)
3. Julius (1559 Turun linnassa - 1581
Viipurissa)
4. Lucretia (1560 Turun linnassa -
3.1.1585 Tukholmassa)

2. Klqs Westgote, hovijunkkari ( - 1563 Tuk-
holmassa). Avioon lokakuussa I 561.

Lapset:
1. Brita (1563-1620)

3. Lqrs Hordeel, Turun linnan kdskynhaltija ( -
6.6.1591).  Avioon 1572

Lapset:
1. Anna (1573-1646)

Kaarina Hannuntytdr
Tukholman ja Turun linnassa

Sukututkija Hans Gillingstam l6ysi Tukholman
linnan kirjoista tekstin, jossa mainittiin vuosina
1550 ja 1552-56 Karin Hansintytiir -niminen

vaatekamaripiika. Juhana-herttua sai oman
huoneen Tukholman linnassa jo 1555, mikii
viittaa'seurusteluun'.

Juhana muutti 1556 Turkuun, linnaan. Kaa-
rina asui siella 1556-61. Syksyllii 1556 htintii
kutsuttiin:'Armollinen rouvamme vaatekama-
rista'. Aluksi huoneet olivat piiiillekkiiin, sala-
kaytavAlla yhdistettynii, sitten he saivat yhtei-
sen huoneen.

Kaarinalla oli kaikkiaan 4 yhteistii lasta Ju-
hana-herttuan kanssa:

1.  Sof ia 1556-1583
2. Augustus 1557-1560
3.  Jul ius 1559-1581
4. Lucretia 1560-1585 (1560 Turun
linnassa'lapsenoluita'-juhla. )

Niimii olivat siis Ruotsin kuninkaan Kustaa
Vaasan lapsenlapsia. Juhana piti niiyttiivi6 juh-
lia Kaarinan kanssa Turun linnassa. Juhana ja
Kaarina matkustivat yhdessti 1559 Tukhol-
maan, Kaarina palasi Arborgan kautta Turkuun
ja asui 'Herttuan kamarissa' (nyk. sakaristo).
Kaarina Hannuntytdr ja Augustus matkustivat
Tukholmaan 26.6.1560. Augustus kuoli Tuk-
holmassa.

Kustaa Vaasa kuoli 29.12.1560. Erik XIV
tuli kuninkaaksi. Juhana (a Kaarina) palasi



Turkuun syksyllii 1561, ja perhe oli taas koos-
sa. Mukana Ruotsista tuli mvds Kaarinan diti-
Ingeborg Akentytiir.

Kaari na Han nu ntyttdren
esivanhemmat

Kirjallisuudessa on Kaarina Hannuntyttiiren
esivanhemmista hyvin erilaisia tietoja. 1880-
1930 Kaarinaa on pidetty turkulaisen porvaris-
suvun, Innamaan jiisenenii. Ruotsalaisen suku-
tutkijan Gillingstamin mukaan Kaarinan isii on
kirkkoherra Johannes Nikolai eli Hans Klasson
(Kokemiister), joka oli entinen munkki. Tiimiin
isii oli Tukholman porvari Claus Kokemiister
(main. 1477-1508), joka oli mahdollisesti sak-
salaisperdinen.

Aiti oti Ingeborg Akentytiir. Htinet oli nuo-
rena pantu nunnaluostariin (Skokloster). Kun
luostari havitettiin, han sai miehen nimeltaan
Hans. Tiimiin kanssa hiinellii oli2tylafia

l. Anna Hansintytiir, josta tuli papin
vaimo Sticktomtaan.
2. Karin Hansintytdr, joka joutui palve-
lukseen Tukholman hoviin.

Ingeborg Akentytar oli valtaneuvos Ake Han-
sinpoika Tottin avioton, mutta tunnustettu tytlir
Kerstin-nimisen naisen kanssa.

Tott-suku

Ake Hansinpojasta alkaen Tottin ylimyssukua
voidaan seurata 6 sukupolvea Tanskaan asti, al-
kuperd on ll00-l30OJukujen himirissd. Suku
on vaikuttanut my0s Suomessa, mm. Olavinlin-
nan perustaja oli Kaarina Hannuntyttiiren iiidin-
isiin isdnisiin velipuoli Erik Axelinpoika Tott.
Sotamarsalkka Ake Henrikinpoika Tottin (Kus-
taa Aadolfin 'lumiaura') komea hautamonu-
mentti on ihailtavana Turun tuomiokirkossa.

Kerstinin esivanhemmat

Kerstinkin oli aviotonta syntyperiiii. Htin oli
Lansi-Gootanmaan tuomari Broder Buthin ia

tiimiin j alkavaimon Miirta Knutintytttiren lap si.
Tiimii Miirta, siis Kaarina Hannuntyttiiren iii-
dintiidiniiiti, kiiytti omaa vaakunaa (tahden yla-
puolella pamr), oli siis myos aatelista alkupe-
raA. Jos seurataan vielii eteenpiiin, Miirtan isii
oli kihlakunnantuomari Knut Arvidinpoika, jo-
ka oli kuuluisan Stenbock-suvun iiisen. Hiin
kuoli 1459.

Kaarina Hannuntytdr: vaakuna

Kaarina Hannuntytdr ei siis ol1ut mika tahansa
vaatepiika, vaan hanella oli esivanhempinaan
Ruotsin mahtisukujen jiisenia. Myos aateliston
aviottomat jalkelaiset olivat kautta aikojen etu-
oikeutettuja yhteiskunnan jasenia. Varsinkin
tytoille yritettiin jtirjestiiii hyvii naimakauppa,
pojat kouluttaa.

Ingeborg Akentytar oli kuitenkin huolis-
saan, efia suvussa 'aviottomuus' jatkuisi myos
tytiir Kaarinan kohdalla. Hiin tiesi kyllii, ettei
Juhana menisi Kaarinan kanssa naimisiin, vaik-
ka oli kihlannut hiinet ja saanut 4 perillistd, jo-
pa pojan Juliuksen.

Kaarinan toinen eldmd

Eerik XIV.n tultua kuninkaaksi myos Juhana
halusi vahvistaa asemansa, han kosi ja meni
naimisiin puolalaisen prinsessan, Katarina Ja-
gellonikan kanssa, vaikka Ruotsi oli virallisesti
sodassa Puolan kanssa.

Juhana naitti site ennen Kaarinan kamari-
junkkarilleen Klas Andersinpoika Westg0telle
ja lahjoitti Kaarinalle'1 .10.1561 kaksi kartanoa,
Kangasalan Viiiiksyn ja Pirkkalan Penttiliin (eli
nykyinen Siuron Knuutila). 15.10. lisiittiin tii-
htin vielii Paraisten Kappelstrand ja nelja pie-
nempdii kartanoa.

Penttild, Viiiiksy ja WestgOte

Penttila ja Viitiksy olivat 1500-luvulla kuulu-
neet Westg0ten suvulle. Viiiiksyssii asui eriis
Jons Westgdte vaimonsa Kerstin Perintyttdren
kanssa, heilla ei ollut lapsia. Jons WestgOte
joutui jossain vaiheessa Kustaa Vaasan epasuo-





sioon ja joutui testamenttaamaan Penttildn ku-
ninkaalle j a Viiiiksyn Juhana-herttualle. Juhana
oli itse kiiynyt V66ksyssii 5.8.1556 ottamassa
J6nsin sinetin papereihin. Jons Westgote kuoli
1560 ja haudattiin Kangasalan hautausmaalle
kiviarkkuun. Kerstin jai kuitenkin asumaan
Viiiiksyyn. Kerstinin oma suku oli JAgerhorn av
Spurila.

Jonsin sinetti oli korppi, hanta kutsutiin
myos 'Jons Korp'. Sinetti oli muunnos vanhasta
Lydekenpoikien sinetistii. On arvailtu, ettd
Penttil?i tuli Jonsille perinnon kautta, hdnen
vaimonsa isiin iiidin tiiti oli Klaus Lydekenpoi-
ka Djiiknin sukua, jotka omistivat Penttiliin.

Kaarina Hannuntyttdren mies, Klas Westg6-
te, oli Jonsin kaukainen sukulainen.

Viikin ry6sto

Kun Juhana-herttua latrjoitti seka Viiiiksyn ettii
Penttiliin kartanot Kaarina Hannuntytttirelle,
hiinen on taytynyt olla tietoinen Westgd)te-su-
wn aikaisemmista vaiheista.

Pariskunta ei kuitenkaan pystynyt asettu-
maan Vii6ksyyn, koska vanha em?intti, leski
Kerstin Perintytiir eli vielti. Hiin oli siis Klas
Westgdten aidin aiti! Kuitenkaan Klas Ander-
sinpoika Westgote ei piiiissyt koskaan asumaan
Viiiiksyyn (toisin kuin Ke siiruoren niiytelmiissii
esitetiiiin). Jo syksylla pariskunta sek6 Ingeborg
Akentytlir muuttivat Viikin kartanoon, (nykyi-
sin Nokiaa), jonka Klas Westgote omisti. Siellii
eli Klasin iiiti, Margareta Olavintytar leskenii
vielZi 1564.

Mutta missii olivat tiissii vaiheessa Kaarinan
lapset?

Juhana oli vaatinut, ettii Kaarinan lapset jiii-
viit Turkuun, linnaan, jotta heidiit kasvatettai-
siin hovin etiketin mukaan. Juhanan mentyii
1562 naimisiin Katarina Jagellonikan kanssa he
asuivat Turun linnassa. Tiimii oli erikoinen ti-
lanne: uusi vaimo ja Juhanan 'iipiiriilapset' sa-
man katon alla!

Kuningas Erik XIV ja Juhana riitaantuivat,
Turku piiritettiin ja Juhana antautui 12.8.1563,
hiinen koko perheensli, rnyds Kaarina Hannun-
tyttaren lapset Sofia ja Julius, vietiin Ruotsiin
Gripsholman linnan vankilaan. Herttuan kan-
nattajat vangittiin ja teloitettiin Tukholmassa,

myds Klas Andersinpoika Westgote. Ilmeisesti
tytiir Lucretia jlii Suomeen Ingeborg Akentyttii-
ren hoiviin.

Vasta keslilla 1564 Katarina Jagellonika
synnytti ensimmiiisen lapsensa Gripsholman
vankilassa, toisen 1566.

Suomessa Erik XIV:n kannattajat ryostiviit
1563 myris Kaarina Hannuntyttiiren omaisuut-
ta. Hiin asui edelleen Viikin kartanossa ja syn-
nytti viela syksylld 1563 Brita-tyttiiren Klas
Westgdten kuoleman jiilkeen. Viikissii olivat
mycls Ingeborg-Aifi ja L,ucretia-tytiir. Kaarina
oli jo hyvissi ajoin piilottanut omaisuutta Kar-
kun kirkkoon, mutta kiitko loydettiin. Viikissti
kiiytiin usealla ryOstOretkellii.

Myohemmin kertoi Anna Hordeel, Kaarinan
tytiir seuraavasta avioliitosta, efia iiiti oli silloin
aivan puhtaaksi rydstetty eikti hiin omistanut
riepuakaan, johon olisi voinut lapsensa kietoa
Hiinen piti leikata rikki esiliinansa ja kitiriii
lapsensa siihen, ja hiinen lampuodinvaimonsa
Penttilasta antoi hiinelle nauhan, jolla kapaloida
lastaan.

Myos Penttiliiiin Kaarina oli tallentanut ta-
varoitaan, esim. 3 messinkistii pesuvatia, sa-
moin Liedon Loukinaisiin, joka kuului vanhalle
Jons Westgotelle, hiin vei aarteitaan. Sieltii
rydstiijiit irrottivat jopa ikkunalasit ja veiviit
mukaansa.

Kun mydhemmin Kaarina laati luettelon
ryostetysta tavarasta oikeutta varten, siinii mai-
nitaan kullatut ketjut, poytlihopeita, tinav ateja,
sormuksia. Myds Viiiiksy rydstettiin, kartanon
historiassa on sivukaupalla luetteloa Kerstin
Perintyttdren kadonneesta omaisuudesta.

Erik-kuningas palauttaa
Kaarinan omaisuutta

Kun ajat viihlin rauhoittuivat, Kaarina kirjoitti
Erik-kuninkaalle ja valitti, 'ettei hiinellii olisi
mitaan, millii ravitsisi ja auttaisi itseiidn ja pie-
niti lapsiaan'. Erik otti kirjeessiian 6.6.1564
'vaimo Kaarinan seka hanen iiitinsii, vaimo In-
geborg Akentyttiiren ja lapset meidiin kunink.
rauhaamme, turyaamme ja suojelukseemme
kaikkea v ilkiv altaa j a v aaryyttii vastaan'.

Kaarina siis sai takaisin kaikki Juhana-hert-
tuan lahjoittamat tilat irtaimistoineen, siis Pent-
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tiliin ja Vii-iksyn, vuotta mydhemmin myos
Kappelstrandin.

Tdssd vaiheessa (1564) Kaarina muutti Vii-
kistii Viiiiksyyn, jossa eli viela Kerstin Perinty-
tl ir. Tdm?ikuoli 1565.

Westgdten Viikin kartano Nokialla sijaitsi
rannalla, paikka on nykyiiiin tasoitettu eika jal-
kiii kuulemma eniiii Kaarinan qalta niiy. Nykyi-
nen kartano on siirretty ylemmiiksi.

Kaarina Hannuntytiir omisti Viikin kartanon
1563-66. Sen jiilkeen vouti Erik Simonpoika
Skalm omisti sen 1566-90, kunnes se palasi
Kaarina Hannuntyttiiren tyttiirelle Brita West-
gOtelle ja tiimiin aviomiehelle Kaarle Gustavin-
poika Stenbockille 1590-1609. Seuraavat
omistajat olivat sitten Kaarinan tyftarentltar
Brita de la Gardie miehineen 1610 alkaen.

Kaarinan kolmas elama

Vuonna 1568 Juhanasta tuli Ruotsin kuningas
ja worostaan Erik joutui vankilaan. Jo
16.11.1568 Kaarina sai Juhanalta kirjeen, jossa
tlimii vahvisti hdnelle Viiiiksyn omistusoikeu-
den, mutta vielii monta vuotta h?in kiivi oikeutta
saadakseen ryostetyn irtaimistonsa takaisin.

Vuonna 1572 Kaarina Hannuntytiir meni
naimisiin naapurinsa Lars Henrikinpoika Hor-
deelin kanssa. Tiimti asui Kangasalan Liuksia-
lan kuninkaankartanossa. Hdnen sukunsa oli
Kokemiien Ylistaron kylistii kotoisin.

TytAr Anna Hordeel syntyi 1572. Kaarinan
muutkin lapset eliviit nyt Viiliksyssii: Sofia, Ju-
lius, Lucreti4 jaBrita. Kuningas Juhana III piti
hyviii huolta lapsistaan. Lars Henrikinpoika
Hordeel aateloitiin 3.10.1576. Aluksi han oli
Kokemiien liiiinin kiiskynhaltija. Lapset Sofia,
Julius ja Lucretia aateloitiin nimelld 'Gyllen-

hielm' 1577. He saivat kartanoita ja taloja ym-
pdri Suomea, Sofia esim. 57 taloa Lounais-
Suomessa.

Juhana haki tytttirensti Sofian jo 1576 Tuk-
holman linnaan oppimaan hovitapoja prinsessa
Elisabetin hovinaisena. Tiimii oli Juhanan
nuorin sisar. Sofia tutustui hovissa ranskalai-
seen sotapiiiillikkddn Pontus de la Gardiehin.
He menivdt naimisiin 15.2.1580.

Poika Julius mtiiirdttiin 27.3.1580 Turun lin-
nan k6skynhaltijaksi, my6s Hordeel sai touko-

kuussa komennon Turkuun, joten koko perhe
muutti toukokuussa 1580 linnaan. Niiin Kaari-
nasta tuli jalleen linnan ensimm6inen nainen!
Mukana oli siis 1580 myos l6-vuotias Brita
Klauntytlir sekti 7-vuotias Anna Larsintytiir,
syyskuussa my6s Lucretia ja Sofia muuttivat
linnaan, koska Pontus oli sotaretkellti. Hiinkin
pistAytyi siellti vtilillti, vain Juhana-herttua ei
ehtinyt kiiydii Turussa, vaikka suunnitteli sita-
kin.

Turun linnaan palasi vanha loisto, rakennus-
tyot aloitettiin jiilleen, Kaarinan ympiirillii seu-
rapiirieliimii kukoisti. Ryytitarhoja perustettiin,
riiiitiilillii oli paljon tditti.

Lokakuussa 1580 Pontus de la Gardie ja Ju-
lius Gyllenhielm saapuivat Viipuriin, mukana
7000 miestii. Tiimiin jiilkeen tapahtuu kuuluisa
Kiikisalmen valloitus.

Kaarinan eldmdn loppuvaihe

I 5 85 jiilkeen Kaarina Hannuntytiir vetaytyi jal-
leen Viiiiksyyn. 1591 Juhana moitti Lars Hor-
deelia. ettii tdmii oli hoitanut huonosti tehtaviin-
si Turun linnassa ja oleskeli aivan liian paljon
Viiiiksyssii.

Lars Hordeel kuoli 6.6.1591, hanet haudat-
tiin Kangasalan hautausm aalle 13 . 6. 1 59 | . Kaa-
rina eli viimeiset vuodet V66ksyss6, ehkd htin
seurusteli naapurinsa Kaarina Maununtyttiiren
kanssa?

Kaarina Hannuntytiir kuoli 1596, ilmeisesti
juuri ennen kuin nuijamiehet tulivat VZiiiksyyn
joulukuussa 1596. Hiinet haudattiin todennii-
koisesti vanhaan Kangasalan kirkkoon miehen-
s6 viereen. Tutkija Juhani Rinne loysi kuiten-
kin 1922 Turun tuomiokirkon kaivauksissa
hautakiven, jossa oli Kaarina Hannuntyttiren
vaakuna. Vuonna 2000 ei kukaan Turun tuo-
miokirkossa voinut osoittaa tiillaistii kive?i. Rin-
teen kaivaukset luokiteltiin myOs harrasteliia-
maisiksi.

Pontuksen lapset

Sofia Gyllenhielm kuoli kesikuussa 1583 lap-
sivuoteeseen. Hdnet on haudattu Tallinnan tuo-
miokirkkoon, jossa on muistomerkkinii komea



niikdispatsas. Hiinen puolisonsa oli Pontus de
la Gardie (n. 1530-85). Hiin hukkui Narvajo-
keen. Hdnet on haudattu Tallinnan tuomiokirk-
koon (sama muistomerkki).

Kun Sofia kuoli ja 53-vuotias Pontus oli 3
pienen lapsen kanssa Tallinnassa, Kaarina Han-
nuntyter otti niimii ensiksi Turun linnaan, sit-
temmin Viitiksyyn ainakin woteen 1589, jol-
loin isoisii Juhana III otti heidiit luokseen Tuk-
holman linnaan.

Pontuksella oli avioton tytiir, Elisabet Pon-
tuksentytir, joka auttoi lastenhoidossa Turun
linnassa ja Viiiiksyssii Sofia Gyllenhielmin
kuoltua.

Sofian ja Pontuksen lapset olivat:

l .  Br i ta  Pontuksentyt i i r  (1581-1 1.8.1645).
Pso l: 25.9.1614 Turun linnassa kenraali-

eversti Jesper Mattsinpoika Krus, ( -1.11.1622)

sittemmin sotamarsalkka, ritari. Haud. Turun
tuomiok., sittemmin Tukholmaan Suurkirk-
koon. Brita rakennutti miehensii ja oman
muistomerkkinsii jo 1628.

Pso 2: 25.10.1631 Gabriel Gustafinpoika
Oxenstierna (5 .6.1587-27. I I 1640).

Brita sai isalta talon Tukholman Svartmun-
kegatanilla, 1620 rakennettiin uusi talo,joka on
edelleen paikalla Svartmannagatanilla. Brita
omisti Lempisaaren tilan Turusta luoteeseen,
joka oli suvun omistuksessa vielii 1764. Omisti
myos Harvialan ja Jokioisen, Nokian ja Viikin
kartanot. Britalla ja Jesperillii oli 5 lasta, Johan
ja Lars jiiiviit eloon. Suku: Krus af Gudhem.

2. Johan Pontusson de la Gardie
(31.5.1582-10.3.1640) oli Turun l innan kiis-
kynhaltija. Kun han otti vastaan kuningas Kus-
taa II Adolfin 7614,llta-aLerian aikana tuli piiii-
si irti ja linna tuhoutui. Pso 1609: Catharina
Oxenstierna ( I 5 74 jalk.-ennen 6.3 . | 625).

Heillii oli 7 q$rta. Esim. Beatan toinen
puoliso oli kuuluisa Suomen kenraalikuvernod-
ri Pietari Brahe (18.2.1 602- 12.9.1680). Sofia-
tyttaren jAlkelaisia ovat monet ruotsalaiset ja
suomalaiset aatelis- ja porvarissulut: Wrede,
Posse, Armfelt, von Essen, Ramsay. Jiilkeltii-
siin kuuluu myds helsinkilainen antikvaari-
kauppias Cecil Hagelstam ja professori Johan
Magnus von Wright. Catharina-tyttiiren jilke-
liiisillti on nimet Klinckowstrom ia Biorken-
heim (Suomesta).

3. Jakob de la Gardie (20.6.1583- 1652) oli
kuuluisin sisaruksista,'laiska Jaakko'. Sota-
marsalkka. Hiin vapautti 1610 Moskovan puo-
lalaisista, valloitti uudelleen Ktikisalmen. Pso:
Ebba Brahe, joka oli Kustaa II Adolfin nuoruu-
den rakastettu. Jakobstad (Pietarsaari) on Eb-
ban perustama.

Jaakolla oli ainakin I avioton poika. Hiin oli
Innaman talosta Turusta, hiinet haudattiin 'pie-

neni poikana' 27.5.1619 Turun tuomiokirk-
koon.

Pariskunta sai 14 lasta, puolet kasvoivatt|y-
si-ikiiisiksi. JAlkelaiset haarautuvat Ruotsissa
de la Gardie-, Stenbock-, Lewenhaupt-, Posse-,
Bandr-, Ribbing- ym. sukuihin, ja Creutz-sukua
mydten myds moniin suomalaisiin: Ramsay,
von Born, von Willebrand, Ehrnrooth, von
Haartman, von Bonsdorff. Eriis Serbian hallit-
sijasuku, Karageorgewitsch, polveutuu niin-
ikiiiin Kaarina Hannuntyttiirestii.

Meillii tunnettuja henkilditii ovat esim.:
- Jorn Donner, kirjailija,
- Georg Henrik von Wright, akateemikko,
- Sven Olof Palme, ent. Ruotsin piiliministeri,
- Lennart Segerstile, taiteilija,
- Carl Gustav Emil Mannerheim- marsalkka-
tasavallan presidentti,
- Louis Sparre, taitellia,
- Pauli Blomstedt. arkkitehti.
- Bo Carpelan, kirjailija,
- Eugen Schauman,
- Carl Wilhelm Rosenlew, Pori, (1873 - )
- Otto Iivari Meurman, professori ja opettajani,
- Carl-Erik Creutz, radiokuuluttaja,
- C. J. Gardberg, professori,

Listiksi on Ruotsissa 245 aatelis- ja 113 por-
varissukua (1923 Meijer Granqvistin mukaan),
mm. Evert Taube.

Kihlatut ja kuolemat

Kaarina Hannuntyttiiren poika Augustus kuoli
Ruotsissa vain n. 3 vuoden ikdiseni, 10 piiiviiii
ennen Kustaa Vaasaa. Ehka tama ehti vielii
niihdii lapsenlapsensa. Augustus haudattiin
Tukholman suurkirkkoon I 9.9. I 560.

Poika Julius menehtyi Viipurissa etrkii jo-
honkin tautiin, kun uutena wotena 1580/81 ei
ollut taisteluia. Hdnet haudattiin ensiksi Viipu-



rin linnan kappeliin 7 I . I 58 I ja lopullisesti vas_
ta 2 tuotta myohemmin, helmikuussa l5g3
Viipurin vanhan tuomiokirkon lattian alle muu-
rattuun hautaholviin. Myos Mikael Agricola on
haudattu samaan kirkkoon. Kirkko on nvkvisin
rauniona, lattia avattu ja sotkettu.

Julius oli kihloissa eriiiin tiedon mukaan
Pietari Brahe vanhemman tyftAren Katarinan
kanssa, joka oli syntynyt Tukholmassa 1556.

Tytiir Lucretia kuoli niinikaan naimattoma_
na Tukholmassa 3.1.1585. Hiin oli kihloissa
Karl Gustafinpoika Stenbockin kanssa. ioka oli
Pontuksen neuvonantaja Viron sotaietkella.
Myohemmin Stenbock meni naimisiin Kaarina
Hannuntyttiiren toisen tyttiiren, Brita Klaunty-
tar Westgoten kanssa.

Kaari na Hannu ntyttdren
ja Klas Westg6ten jiilket;iiset:

Brita Westgiite (1563-1620) pso 22.4.1593
Turun linnassa vapaaherra Carl Gustafinpoika
Stenbock (n. 1550,10 1.1609). Hli issii ki ivi
myds Kaarina Hannuntytiir. Stenbock omisti
mm. Viikin kartanon. Ammatti: Sotilasura,
vaihteleva menestys. Kalmarin kiiskynhaltija,
vangittu Gripsholmassa Molemmat on haudat-
tu Vdsterisin tuomiokirkkoon

Lapset:
l  C l a e s , ( - 1 6 3 2 )
2. Abraham (1616-hukkui 1632), nai-
maton,
3 Gustav, kuoli nuorena,
4. Christina Sofia (1603-26.7.1661\.
Pso 28.2.1624 Per Nilsson Natr Och
Dag (1584-1634). Tiim6 oli perin toi-
nen avioliitto. Oli kanslianeuvos Ita_
Go6tanmaalla Ruotsissa. pariskunnan
jalkelaiset ovat enimmiikseen Ruosissa
asuvia aatelissukuja Natt och Dag, Ru-
debeck, Falckenberg, Bonde.

1600-luwn Bonde-suwn j?ilkelaisia ovat
Clodt-suvun jlisenet Pietarissa ja sen jiilkeen
Jarnefeltit Suomessa, mm. :
- Aruid Jiirnefelt (1861-1932). kirjailija,
- fu mas Jiirnefelt, kapellimestari, sliveltajii,
- Aino Jdrnefelt, Jean Sibeliuksen puoliso seka
heidiin lapsensa:

- Ruth Snellman, niiyttelijii,
- Jeanne Margareta Sibelius, pso: Jussi Jalas,
kapellimestari,
- Heidi Kristina Sibelius, pso: Aulis Blomstedt,
arkkitehti ja opettajani.

Kaarina Han nuntyttdren
ja Lars Hordeelin jailkeldiset:

Anna Larsintytir Hordeet jiii iiitinsii kuole_
man jiilkeen asumaan Viiiiksyyn, jonka piti tul_
la Gyllenhiemille. Kaarle-herttua maarasi kui_
tenkin toisin: Annalle vahvistettiin vanhem_
piensa kartanot ViiZiksy ja penttila. Hdn saneli
1646 testamentin, jossa on kertomuksia Kaari-
nan elAmAstii. Siinti kuuluu katkeruus sisaruk-
sille perinnonjaon r.uoksi. Siiilvnvt on mvos
laaj a luettelo jiiiimi stostti.

Testamentti ja selviikirjoitus ovat Upsalassa
de la Gardien arkistossa, kopiot niistii saatiin
Uumajan yliopiston avulla, kiiiinnos: fiI. maist.
Mirja Fjallstrom ja hist. opisk. Ella Viitaniemi.

Anna Larsintytttiren puoliso oli Hans Mirte_
ninpoika Boije af Gennis (1581-1617), Nov-
gorodin linnan komentaja.

Lapset:
l. Margareta (1604-1668).
Pso l. Henrik Horn af Kanckas ( - kaa_
tunut 1629).
Pso 2: Arvid Forbus (1598-1665)
2. Karin ( -1670), joka sai penttiliin,
pso: Axel Stilarm ( -1656).
3. Mirten (-1628).
4. Hans ( -kaatunut t63t).
5. Sofia (1613-1657), pso l: Hans Ek_
holt ( -1637), pso 2: Erik Welsk ( - n.
1650).
6. Anna (1614-1671) sai Vliiiksyn, pso:
Gustaf Ille ( -1 67 0), lakimies, Viiiiksy.

Gustav lllen ja Anna Boijen lapset:

Vain tytiir Sofia jai eloon, pso: Johan Gios
(1 647 -l 697), majuri, laamanni. Vtiiiksy. Heillii
ol i elossa 4 lasta:

l. Anna Kristina, pso Klas Uggla. He
saivat Vdiiksyn.

l 0





2. Brita Katarina, pso Gustaf Adolf
Finckenberg, kapteeni.
3. Sofia GiOs (1674-1699), pso: Lorents
Hdstesko-Fortuna (1665-1705 Liettua),
ratsumestari.
4. Karl Gustaf, ratsumestari.

Klas Uggla tuli mielisairaaksi, htinella ja An-
nalla oli 5 poikaa, jbrjestyksessii toinen peri
Viiiksyn, kolmas tuli Brodtorpin kantaisiiksi.
Hiisteskon suvun kautta suku jatkui Rotkirch-,
von Morian- ja von Bornin sukuihin, joiden jal-

keliiisten joukosta loydiimme taas Lennart
Segerstrilen, Olof Palmen jne.

Pertti Laitakarin selvityksess?i Anna Hor-
deelin jalkelaiset on kymmenittain suomalaisia
vaikuttajasukuja, kuuluisia henkiloita ovat mm:

- Kustaa Mauri Ararii:ir, valtiomies ym. (1751-
1 8 14) ,
- Runar Schildt, ki i;a,. ' ;a,
- Risto Ryti, tasavaiiarr presidentti,
- Per Olof Palme, ;i.r ' 'rsin piiiiministeri (1927-
le86),
- Rolf Nevanlinna,
- Georg Henrik von Wi.ight,
- Otto Iivari Meurmau.
- Lars Gestrin,
- Taina Elg,
- Jdrn Donner,
- Jussi Pekka Alanen,
- Wenzel Hagelstam, jne.

Mainittakoon lopuksi, miksi olen niin kiinnos-
tunut Kaarinasta. Myds omat lapseni ensim-
miiisesti avioliitosta ovat Kaarinan j iilkeliiisiii
sekii Sofia Gyllenhjelmin ettil Anna Hordeelin
kautta (15 sukupolvea).

Mitd Kaarinasta on j€iljelld?

Hiinestti ei ole vielii lOytynyt kuvaa, tiedot hti-
nen elamastedn muuttuvat kirjailijoiden mieli-
kuvituksessa. Ruotsista on vaikeata saada ar-
kistotietoa. ilmei sesti vielii hiivetiiiin kuninkaan
'avovaimoa'. Vasta Sofia Gyllenhielmid kun-
nioitetaan aatelisnaisena. Turun linnassa Kaari-
na Hannuntyttdren nimed kunnioitetaan, vaikka
hanen kayttauriiiiin huoneita on osittain varasto-

na. Ainoita jilkia on Kangasalan Viiiiksyn kar-
tanossa: vanha kellari, joka ilmeisesti on vielii
Kaarinan ajalta, seka hiinen istuttamansa leh-
muskuja.
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