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Esivanhempamme Hans Henrik ja Fredrika Wihelmina Stjernvall.  
 
Hans Henrik Stjernvall oli Napolen Bonaparten aikalainen. He 
syntyivät samana vuonna ja samassa kuussa eli elokuussa vuonna 
1769 ja elivät melkein yhtä kauan. Hans Henrik kuoli 1820 50- 
vuotiaana ja Napoleon vuotta myöhemmin. 
Hans Henrik aloitti kornettina Uudenmaan rakuunarykmentissä 
köyhänä nuorukaisena. Vuosi sen jälkeen kun hänet oli ylennetty 
luutnantiksi hän avioitui varakkaan perijättären Anna Lovisa Ekbladin 
kanssa. Anna Lovisan isä Lars Peter Ekblad omisti Linnaisten 
kartanon.  Tytär Anna Lovisa sai ajan hengen mukaisen Rousseaun 
pedagogisia periaatteita seuraavan "modernin" kasvatuksen. Tämä 
merkitsi mm, että kun hän 23- vuotiaana rakastui samanikäiseen 
köyhään luutnantti Stjernvalliin, eivät vanhemmat vastustaneet liittoa 
vaan tytär sai seurata sydämensä ääntä. Tällä tavoin Linnaisten 
kartano tuli Stjernvall- suvun haltuun ja on siinä pysynyt nyt 222 
vuotta. 
Hans Henrik Stjernvall oli toimelias ja kyvykäs mies, joka ei tyytynyt 
olemaan pelkkänä kotivävynä. Hän jätti pian sotilasuransa ja 
omistautui kokonaan maanviljelykselleen. Suomen sodan jälkeisillä 
Porvoon valtiopäivillä 1809 hän esitti koulujen perustamista 
maaseudulle ja sairaaloiden laajentamista. Hän esitti myös opettajien 
ja lääkäreiden palkkojen korottamista. 
Maanviljelyksen lisäksi Hans Henrik perusti teollisia yrityksiä kuten 
lasitehtaan ja verkatehtaan. 
Kerrotaan kuitenkin, ettei hänen luonteensa ollut paras mahdollinen. 
Erityisesti häntä harmitti, että hän, joka kuitenkin oli sukunsa 
varakkain, oli ainoastaan luutnantti kun taas hänen kaksi veljeään, 

                                                        
1 Esityksen lähteinä on käytetty ruotsalaisessa Husmodern- lehdessä 1930 luvulla julkaistua 
Dagmar Forsténin kirjoitusta "Lindnäs mormor och hennes hemskola" ja Elin von Kraemerin 
Stjernvall- suvun illallisilla 19.3.1987 pidettyä esitelmää 



Carl Johan ja Fredrik  olivat maaherroja.2 Fredrik veli kirjoitti Carlille 
Linnaisissa käyntinsä jälkeen, että kaikki voivat hyvin mitä terveyteen 
tulee mutta "humeuret dugde intet hos Hindrik - högst missnöjd med 
sitt läge att vara endast sin egen herre utan titlar och utan löner. - 
Skaffa honom för allting en krigsrådstitel eller någåt dylikt. - Han tror 
alla ser honom öfver axlarna såsom blott lieutnant". 
 
Vuonna 1808 Hans Henrik menetti puolisonsa Anna Lovisan. Kolme 
vuotta myöhemmin 1811   hän avioitui Fredrika Wilhelmina 
Charpentierin kanssa. - Fredrika oli syntynyt vuonna 1782 Hahkialan 
kartanossa. Hänen vanhempansa olivat majuri Robert Gustaf 
Charpentier ja Margareta Blomcreutz. Charpentierin puolisot saivat 
kaksikymmentä lasta, joista kuusitoista eli aikuisiksi. Fredrika oli 
viidestoista järjestyksessä.  
Vaikka Hahkiala oli suuri kartano, olivat perheen rahavarat vähäiset. 
Vanhempien ei ollut helppoa kouluttaa suurta lapsilaumaansa. Kuusi 
pojista sai sotilaskoulutuksen ja  tytöistä vanhin lähetettiin 
koulutettavaksi Tukholmaan tytöille tarkoitettuun kotikouluun. Hänen 
tehtäväkseen jäi sitten kykyjensä mukaan jakaa koulutusta 
nuoremmille sisarilleen. 
Yksinkertaisuus ja ahkera työnteko muodostivat Charpentierien kodin 
keskeiset kasvatusperiaatteet. Nämä ominaisuudet muodostivat sen 
hyvän pääoman, minkä Fredrika toi mukanaan Linnaisiin kun hän 
avioitui Hans Henrik Stjernvallin kanssa. 
 
Fredrika oli erilainen kuin Hans Henrikin ensimmäinen vaimo Anna 
Lovisa. Hans Henrikin maaherraveljet sanoivatkin aluksi kälystään, 
että "den första hustrun var en ängel men den andra var en 
hushållerska". 
 
29- vuotiaan nuorikon huoltoon uskottiin  ensimmäisen avioliiton viisi 
lasta, neljä poikaa ja yksi tytär. Pojat olivat iältään 4 - 17 vuotiaita ja 
Carolina- tytär 12 vuotta. Vanhin poika Henrik Gustav oli kadetti ja 

                                                        
2 Carl Johan Stjernvall oli Viipurin läänin maaherra ja hänellä oli  tytär oli Aurora, jonka 
jälkipolvet tuntevat nimellä Aurora Karamzin. Fredrik Stjernvall taas oli Uudenmaan ja 
Hämeen läänin maaherra.) 
 



muille järjestettiin ajan tavan mukaan kotiopetusta kasvatuksesta 
lämpimästi kiinnostuneen äitipuolen johdolla. 
 
Hans Henrik perehdytti käytännöllisen vaimonsa kaikkeen mikä liittyi 
kodin ja tilan talouden hoitamiseen. Henrik hoiti energisesti 
maatalouttaan ja perusti joitakin teollisia yrityksiä kuten Sälinkään 
lasitehtaan, johon kutsuttiin böömiläisiä lasimestareita. Myös 
verkatehdas perustettiin. Töitä riitti niin sisällä kuin ulkonakin. 
Kahden vuoden avioliiton jälkeen syntyi puolisoille poika, Carl- 
nimeltään, pari vuotta myöhemmin vauvaikäisenä kuollut Adolf ja 
vuoden päästä hänestä Henriette.  Vuonna 1818 syntyi Antoinette 
(mm Aline ja Alfred Tallqvistin äiti) ja 1819 nuorin poika Knut Adolf. 
Työtehtävät asettivat suuret vaatimukset kummallekin vanhemmista. 
Yllättäen Fredrika menetti vain 50- vuotiaan puolisonsa vuonna 1820. 
Fredrika jäi yksin yhdeksän lapsen kanssa. Näistä seitsemän oli vielä 
kasvuiässä. 
 
Yksityiskohtaisia tietoja ei ole siitä mitä Linnaisissa noina vuosina 
tehtiin. Ainakin maataloutta ja kotitaloutta hoidettiin voimallisesti. 
Fredrikalla oli vahva ote kaikkeen kodin talouteen liittyvään. - Kun 
pietarilaiset ostajat olivat laiminlyöneen maksaa ostojaan Mäntälän 
verkatehtaasta, Fredika antoi valjastaa hevoset ja lähti perimään 
saatavia Venäjän tuolloisesta pääkaupungista.  
 
Lasten kasvatus oli kuitenkin lähinnä Fredrikan sydäntä. Pojat 
valitsivat järjestään sotilasuran. Ensimmäisen avioliiton nuorimmista 
pojista 17- vuotias Alfred oli isänsä kuollessa kadetti ja Lars opiskeli 
Turussa. Yhteiset lapset eli neljä nuorinta olivat pieniä. Ei kuitenkaan 
mennyt monta vuotta ennen kuin Carl on valmis astumaan 
kadettikuntaan. Hän valmistui 1834 priimuksena. Nuorin Knutkin 
seurasi veljien jälkiä ja liittyi kadettikuntaan. Hän oli tuleva 
rautatiepäällikkö ja Hämeenlinnan ja Pietarin rautateiden rakentaja. 3 

                                                        
3 Knut Adolf Ludvig Stjernvall (1819-1899) oli autonomian ajan merkittävin suomalainen 
sotilasinsinööri. Sukunsa perinteitä noudattaen hän opiskeli ensin kadettikoulussa Haminassa, 
mistä siirtyi Venäjän tie- ja vesirakennuskunnan insinööriosastolle ja palveli vuoteen 1852 
Pietari - Moskova rautatien rakennustöissä. Nuoren insinöörin kyvyt huomattiin nopeasti. 
Stjernvall ylennettiin 1856 everstiksi ja nimitettiin samalla Suomen tie- ja vesikulkulaitosten  



johtokunnan (sittemmin ylihallituksen) päälliköksi. Tässä virassaan hän seurasi velipuoltaan 
Alfred Stjernvallia. Knut määrättiin 1857 Suomen ensimmäisen rautatien, Helsinki - 
Hämeenlinna- radan rakennustöiden johtajaksi. Kun julkisuudessa arvosteltiin radan 
kustannusarvion ylitystä sekä johdon tuhlaavaisuutta, Stjernvall erosi tehtävistään ja muutti 
velipuoleltaan ostamaansa Linnaisten kartanoon. Hänen asiantuntemustaan kuitenkin tarvittiin 
kun ryhdyttiin suunnittelemaan uutta Suomen Venäjään liittävää rataa. 1868 hänet nimitettiin 
Riihimäki - Pietari ratahankkeen yli-insinööriksi. Hänet korotettiin 1872 salaneuvokseksi ja 
neljä vuotta myöhemmin vapaaherralliseen arvoon. 1885 hänet määrättiin Venäjän kaikkien 
valtiollisten ja yksityisten rautateiden ylitarkastajaksi sekä Venäjän valtion rautateiden 
hallituksen puheenjohtajaksi. 
Rautateiden ylitarkastajana Stjernvall seurasi hallitsijoita heidän matkoillaan ja nautti heidän 
luottamustaan. Hän oli myös mukana kohtalokkaalla matkalla lokakuussa 1888, jolloin 
vammautui vakavasti keisari Aleksanteri III:a vastaan tehdyssä pmmiattentaatissa Borkissa. 
Keisarin vaunu säilyi ehjänä, mutta Stjernvallin vaunu meni pirstaleiksi. Stjernvall erosi 
tehtävistään ja muutti synnyinkartanoonsa Linnaisiin.  
Tila on sitten siirtynyt hänen jälkeläisilleen sukupolvelta toiselle. Nykyinen kartanon omistaja 
Christian Stjernvall on kuudetta polvea Stjernvalleja Linnaisten isäntänä. 

Tyttäret Henriette ja Antoinette kävivät Anna Salmbergin kotikoulua 
Turussa. Koulu oli hyvämaineinen ja täytti tuon ajan vaatimukset 
etenkin ranskankielen käytännön taidon osalta. Paljon painoa 
asetettiin nuorison kauniiseen käyttäytymiseen. 
 
Vuosien vierittyä tyttäret - kaunis, viisas ja vikkelä4, - lennähtivät 
pesästä. Henriette mani naimisiin 18- vuotiaana serkkunsa, 
senaatinkanslistin Fredrik Stjernvallin kanssa. Antoinette 16- 
vuotiaana rovasti Henrik Tallqvistin kanssa. Carolina oli joitakin 
vuosia aiemmin mennyt naimisiin C. Benjamin Ekholmin kanssa. 
 
Lähimpien vuosien aikana Linnaisissa tuli kovin hiljaista muulloin 
paitsi kadettien loma-aikoina, jolloin nuoriso kokoontui Linnaisiin 
heitä tapaamaan. 1840- luvun puolessa välissä Linnaisissa oli jälleen 
elämää. Samaan aikaan kuin Svenska Fruntimmerskolan Amelie 
Ertmannin johtamana avasi ovensa pääkaupinkiseudun tytöille ja 
Fredrikan kaupungissa asuvat pojantyttäret kirjautuivat tuohon 
opinahjoon kokosi Linnaisten mormor tytärtensä Henrietten ja 
Antoinetten tyttäret kotikouluun Linnaisiin.  Palvelukseen kutsuttiin 
ulkomaisia kotiopettajattaria, ranskatar Cécìle Malmén, o.s. Ronget de 
St. Hermine - ja tukholmalaisopettajatar, neiti Riddarhjärta. 
 

                                                        
4 Vanhin, 1. avioliitosta oleva Caroline oli "den kvicka", Henriette oli "den vackra" ja meidän 
esiäitimme Antoinette oli "den kloka" 



Linnaisissa ei opiskeltu kaikkia aineita, ei myöskään pitkiä 
koulukursseja mutta siihen, mitä opiskeltiin raamatun historiasta, 
yleisestä historiasta, maantiedosta, aritmetiikasta ja kielistä, 
paneuduttiin täydellä vakavuudella. Suurinta huomiota kiinnitettiin 
vieraiden kielten puhumiseen, mutta myös kirjoittamista opiskeltiin. 
Tytöt puhuivat lopulta ranskaa ihailtavalla tavalla ja säilyttivät tämän 
taidon läpi elämänsä aina vanhuuteen asti. 
 
Myös piirustus ja vesivärimaalaus olivat kotikoulun ohjelmassa. 
Kirjailu hienolle pellavakankaalle ja ristipisto-ompelu, joissa Fredrika 
itse oli mestari, osoittavat hämmästyttävää uutteruutta. 
 
Pianonsoitto ja tanssin opetus kuuluivat myös asiaan. Kello 7 aamulla 
istuutui tytöistä ensimmäinen pianon ääreen ja sitten puolen tunnin 
välein saivat toiset vuoronsa. Tulokset riippuivat kunkin lahjoista, 
toiset soittivat paremmin, toiset olivat vähemmän musikaalisia. 
(Agathon ainakin on muistelmissaan vähätellyt Alinen 
musikaalisuutta.) 
Tanssin opettajaksi kutsuttiin aikansa tunnettu opettaja Alina Frasa 
(Arrenius), jonka oppilaat kuvauksen mukaan tanssivat kuin 
keijukaiset 
 
Linnaisten mormor nautti oppilaittensa jakamatonta kunnioitusta - 
paheksuva katse oli riittävä rangaistus rikkomuksesta.. 
 
Se alue, jolla isoäiti itse toimi johdossa, oli järjestyksen ja kunnon 
opetteleminen. Kävelyn piti olla kaunista ja ryhdikästä. Linnaisten 
mormorin oppilaat oppivat huolellisen ja kauniin käyttäytymismallin, 
joka säilyi vanhuuteen asti. Huolimattomuutta ja unohtelua ei annettu 
anteeksi. Hyvän järjestyksenpidon tuli muodostua tytöille toiseksi 
luonnoksi. Esimerkkinä tästä on hiljattain kihlautuneelle tyttärensä 
Henrietten tyttärelle Alfonsinelle kirjoitettu sinänsä hyväntahtoinen 
moite: "Rakastettu Alfonsineni. Ensin minun pitäisi moittia sinua 
hiukan siitä, että unohdit tänne alushameesi. Olethan nyt vuoden 
vanhempi kuin edellisen kerran isoäidin luona käydessäsi, jolloin 
myös sait moitteita, mutta vaikka isoäiti ei hyväksy, saat kyllä anteeksi 
tällä kertaa. Sillä ajattelit varmaan kunnianarvoista sulhastasi Lennart 



Forsténia. Mitä pikku Alfonsineni oikein ajatteli? Jos ajattelit tehdä 
sulhasesi onnelliseksi olisit puolestani saanut unohtaa vaikka koko 
leninkisi." 
 
Samassa kirjeessä Fredrika esitti Alfonsinelle käsityksensä 
avioliitosta: "Avioliitto muodostaa elämämme tärkeimmän ajanjakson 
ja avaa suuren toimintakentän. Siihen ei kenenkään pidä astua liian 
tiukoin odotuksin. Sillä on ruusunsa mutta myös okansa. On 
velvollisuutemme niin paljon kuin vajavaisuudessamme pystymme, 
valmistaa viihtyisyyttä ja miellyttävää tunnelmaa koteihimme. Kun 
vilpittömästi ja uskollisesti täytämme tämän kutsumuksen, tulevat 
miehemme, jotka Sallimus on varustanut suuremmalla ymmärryksellä 
ollakseen heikomman tukena ja olemaan välittämättä puutteistamme,  
rakkaudella ja lempeydellä osoittamaan meille mikä on oikein. Älä 
salaa häneltä mitään, puolisoiden tulee olla yksi sydän ja yksi sielu. 
Säilytä itsekunnioituksesi kalleimpana aarteenasi niin säilyy myös 
miehesi kunnioitus. Älä koskaan tarjoudu määräilemään kodissasi. Ole 
puhdas ja vilpitön ja kaino ja hän - tuo kunnian mies - arvostaa sinua." 
- Nykypäivänä ei ajatella aivan samoin, mutta esitys kuvaa varmaankin 
hyvin Hans Henrikin ja Fredrikan suhdetta. 
 
Vieraanvaraisessa kodissa kunnioitettu vanhus vastaanotti mielellään 
sukulaisia ja perheystäviä. Näistä vierailuista Fredrika kirjoitteli 
lapsilleen ja lapsenlapsilleen. Hän mm kuvaili yhden 
ranskalaissyntyisen miniän vierailua Krimin sodan aikana, jolloin 
mukana oli niin palveluskuntaa kuin ratsuhevonenkin. 
 
Fredrikan jatkuva huolehtiminen ja lämpimät ajatukset omaisiaan 
kohtaan kertovat sydämellisestä ja lämpimästä ihmisestä, jota 
jälkeläiset rakastivat ja kunnioittivat. Hänen ja Agathon Meurmanin 
välit olivat myös hyvät ja toinen toistaan arvostavat. Näin ei aina ollut 
laita Fredrikan kovin ruotsalaismielisen tyttären Antoinetten suhde 
vävypoikaansa. 


