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SNöPtOGEN
AnOn täcker snabbt spåren. Vit och kall virvlar och yr den in även

i de minsta skrymslen och springor. Vi som nu lever mitt i det stora
snöväder vår tid, bjuder på, måste av skyldighet moi oss själva och mot
de som var och det som va.r, se upp för yrsnön och de framvällande
snömassorna. Vi måste hålla oss rned en snöplog som håller vägarna i
skick. De vägar som trots all,t binder vår slii&t sannm\ar, som förenar
oss med det som var. Huru de där vägarrra än slingra fra,m, kanske till
synes planlöst fjänan från valandra, finns där i alla fall till slut någon-
stans i labyrinten en liten länk, en för indelseväg. Denna tidning vill vara
en snöplog som håller både de vägarna och de stiirre som Ieda rakt bakåt,
fria från snö så att kontakten, mellan släktled, -grenar och generationer
blir omedelbarare. Så att vi lära känna varandra, varandras traditioner,
kultur och dagliga liv, bätte än hittills.

Kriget har inte gått släkten Schulman spårlöst förbi. Värst har det
otvivelaktigt drabbat de av våra fränder som byggt och bott i Baltikum och
Tyskland. Om deras senare öden och äventyr ha vi i detta nu knappast
inera -vetskap iin lösryekta detaljer. Vi vQta att ett par av d.en tyska gre-
nens medlemrnar, Bernhard von Schulman och Wolff von Schulman, stu-
pat i strid för det de ansett rätt, den ena i flygstrider ovanfiir Sicilien,
den andre i ett pansarslag i Luxemburg. Vi veta att en del av våra
baltiska fränder funnit en tillfällig fristad. i Sverige men vi ha senare
låist om att omfattande tvångsåtertransporter pågå från Göteborg österut.
Vi veta att stormen t.o.m. kastat en medlem av den tyska grenen, Otto
von.Schulman, upp ,på vår kust och att han nu sitter internerad i vårt land
såsom tysk krigsfåurge.

Vi veta att kriget krävt offer också här hemma. Redan under vinter-
kriget stupade Barbro Schulmans man, fänrik Gunnar .Juslfir som en av



de första på ärans fält. Vi veta vidare att kriget mycket intimt berört
oss alla. En del ha varit inkallade i fronttjänst, andra ha tjänat i mili-
tära formationer på hemorten, andr,a i krigsindustrin, somliga ha deltagit i
lotta-arbete, andra som sjuksköterskor på lcrigslasarett, och hemma på en

lantgåd har kanske mången hustru ensam kämpat mot alla kristidens svå-

righeter.
Vi veta att rnången även rent materiellt lidit stora förluster under krigen'

genom bonrbardemang, gränsregleringar etc. På det s.k. Porkalaområdet
kvarblev sålunda den borg som Morgan Schulman byggt för sin ålderdom
ooh här blev också Pettei Forsströms natursköna sommartusculum. Och

under de svåra februaribombardemangen i Helsingfors 1944 förstördes full-
komligt Auda och Mejan Schulmans på vackra oersättliga minnes- och

kulturföremål så rika hem.

Mycket är oss ännu obekant av det som hänt under dessa sex ödesdigra
år. Så småningom skall väl en hel del detaljer blottas, detaljer som säkert
kan vara av intresse för både oss och våra efterlevande.

Ornståindigheterna ha gjort att detta nummer utkommer avsevärt förse-
nat, varigenom materialet till en del kanske bär inaktualitetens prägel.

Samtidigt wm jag ber om ursäkt för detta, hoppas jag att nägta nummer
även i övrigt skall ge en rikare, och fra.m för allt mångsidigare läsning.
I detta vädjar jag naturligtvis till släktens medlerunar och ber dem in-
komma med skildringar och rapporter om sådant som de vet kan intres-
sera dem för vilika denna tidning är skriven, Detta nummer sändes släkit-
rnedlernnrarna mot postförskott och hoppas jag priset inte befinnes oöver-
komligt. Tyvärr har det varit omöjligrt, att på grund av den synnerligen
rninimala uppl,agan och de kolossalt stegrade tryckningskostnaderna, hålla
det tidigare överengkomna priset.

När nästa nuurmer kan utkornrxa är f.ö. inte full,t klart genom den nu-
varande pappersreglementeringen som jag dock hoppas inte s&all bereda
oöverstigliga svårigheter. Allan Schulman. Tavaststjerna, dotter till

örektiir Harry Tavaststjerna ooh

hans maka Hilma.

I Den 16 april 1945 uppträdde
fru Ulla Sehulman som 'solist
vid en konsert i Lah,tis, given av
Lahtis stråkorkester. Till utfö-
rande kom Bachs f-moll piano-
konsert och klarade solistcn uPP-
giften glänsande. Orkestern di-
rigerades av rnagister Felix
Krohn.

Publiken uttryckte sin tillfreds-
stiiUels€ Spnom blornmor och

applåder.

1 Den t. 7. 1945 förrättades å
Hiivola gård i Riihimäki dop hos

Ilellin och Tauno Veli Christer
(Brode) Schulman, för deras
förstfödde son. Gossen erhöll
därvid namnen Tauno Erik.
Faddrar voro presidentskan El-
Ien Svinhufvud, fröken Marga-
retha Schulman, hen O avi Huo'
molin, fru Siiri Strang, mokarna
Ulla och Willy Schulma,n. För-
utom samtliga faddrar nänroro
vid akten Greta och Qtto Schul-
man, ynglingana' CarLllenrik'
Qarl-Axel ooh Csr[-['rdr&

Forla ald. 8

HEINRICH SCHULMAN
arztberre till Tbomel

på ösel

')ler,;nnch Schu'lrnan, arvherrr"e ti'll
* Thomel på ösel (Tab. 4 i Kröni-
tcan) fiiddes c. 1560, under ett poli-
titskt mycket oroligt tidmrlcede i ösels
hisboria, det rtidssfl<ede, dlå wenrdka,r-

nra fiiosiika 'berntikfliga dirg ösel ar
draneha lkronan. H'ans hdlla liv prätg-

las arr de dä.ri,genorn uppilrururra'pol,l-
tislca komfLifldterna. ,Redm aorn gtosse

nriidgars tran, jiirnte för,äldrar odh
syskon, beglwa sig i I'arxdsfltykt, var-
under f.arnlirljegodset Thomel s[<öv]as.

På 1580-talet 'blir han perrrcnl'igen

indragen i poli,tikens vi'nql'år. H'an

rElresenter'a,r det partti av ad,eln sctrn

m,otsätter si,g danrdka l<onungens ford-
rtirngar ,på itsel. Han btrir för sina
stämtplingar,mot ktonan år 1608 var-

Vird sllfistm'iitet i rnars 1945

höll ingenriör Otbo Schulman
ett föredrag soan vi häjr åt€F
ge ett refcra.t av.

nad med uPrpmaning att fmfide:l€s
hälo ,sig borrta f,rån pdlirbisk upp\riS-
ling

Är 1602 inlösen hran av ii,vniga rned-
arrrra dft Bremenrska godtset Ropa[<a,

också nl.å ösel. Hans andra f'rnr rmr
Me,rgareta v. Errsm€m. I ,och rned
detta köp Ulir tra.n fudragen ,i otud-
I'iSa kodliil<,ter 'och trakawerier rned

den d,arreka rståthållalen @ ön, Claus
IVlalrrtessen Scheståidt ffrll Hruelss sout
salnnna år, 1602, dordra,r att fijr esl

billig su,rntrna få inltiisa godset tiltl
kronan. A'v derma amiedning 'ingick
Schulrnan, 1603, rned en ranhållan till
Majestätet om confima,tion på god-

set, viltket han 14vsrn tycLs ha er-
hålllit. Det oaikta,t ,uppstålr rs€l}å,t€

Fcmilienotiser T-T 
-r1 Den 25. 3. L94S vigdes i Hel-

singfors dipl.ingeniören Tauno
Veli Christer Schulman och
Hellin Kyllild<i Huomolin,
dotter till byggmästaren Mauno
Ifuomolin och hans maka lda,
född Sairo.
1 Den 27, 2. 1944 vigdes i IIel-
singfors kontoristen vid Telefon.

bolaget i Helsingfors Karl Agon
Tönneg Schulman och fröken
Maj-Britt Kortman, dotter till
modellören Johan Kortmail och

hans maka Wilhelmina.
a Den 6. 1. -45 vigdes i Gamla
kyrkan i Helsingfors r€daktiiren
Karl Allan Rudolf Schulman
oeh fröken Eva Lilian Enneli
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Sl$iktllireninu bildnd

den minst en gång om året och all-
mänt släktmöte bör hållas minst
vartannat år. Det gäller nu för
den valda, ansvarsmedvetna slåilct-

nämnden att tillvarataga släktens
gemensarnma intressen och tillse att
den kontakt, som nu upptagits de

olika släktgrenarna emellan, ej av-

firskera gudset Ropaka för 4,00O da-
ler, ehurru det tidigure vatr{iit tat om

8,000. BebLlingen ll,thåIas d,ock ett
helt år, till år 1611.

Under tiden urtveoklas de polit'i,ska
lyändel'serna i ,rask takt. Svenskar-
na infalla år 1611 ,på ösel, där de

hlärjrande draga genom I'andet. Också

Schulman ställer si,g riill konungens
för,fogande bland förwararna på slot-
tet Arnrsburg, rnen begiver sig, iiirnte
en drel andra adelsniän, efter några
dagar ut ur fästningen och blir då

tiillfångatagen rarv svendka.rna. Schurl-
man utrlåxlas diook efter någon tid
mdt .tvenne ryttare.

Schulman ovetande har den sven
ska överbefälhavaren, Hang Maydel,
utfärdat ett skyddsbrev för Schul-
mans döttrar och underhavarna på
Thomel. Detta upptagps senare

\\(,\4)n länge närda tanke att inom
Schulmanska släkten bilda en släkt-
förening, med ändamål att giva en
fastare form åt släktsammanhåll-
ningen, är nu förverkligad. På
släkturötet d. 28. 3. 1945 godkändes

stadgarna och valdes en slii&tnämnd
att närmast handhava föreningens
verksamhet.

Släktnämnden består av 5 perso-
ner,.med ing. O. Schulman i Tam-
merfors som ordförande. "Släkt-
föreningen Schulman" omfattar
me{lemmar Ev den på Finlands
Riddarhus under No. 13 upptagna
ätten, men dessu'tom äro berättiga-
de att söka inträde i föreningen
personer, härstammande i första
led från dessa. Föreningens hem-
ort ät Helsingfors, Enligt stad-
garna samn nrjkornmer släktn?imn- brytes.

långva,riga svårigtreter för Sdr,uknan
att unot Maltessen 'lsurrna bevisa sin
iEi,tt till gpdsst. Detta tär honom eå
myolcb wåmne, ,siom han hilsten 1608
förlonat den av Majestätet givnra

s1crif,öliga confirmationsrullcunden, då
h.an s;nde sin trjänara rned ,,all,a eina
eigill och brev fönsegilade i ett 'litet
Järlbeslaget sldtin srjii'vrägenr från ösel
till Lybeok," för vidare befoadmn
till djet tys,ka lcansrlliet d" Kiirpenhamn,
och farkosten undierr en hld.ftig etorm
led skeppsbrobt. Schulan'an är tvun-
gell att ånyo ingå 'titlll Majeståi.tet rned
flere slrrivel,ser för att fiirrwama sina
rtittigheter mot Malrtessen. Denne,
sorn ei.gdle kopior av confitrnartri.oors-
uaikunderara, vägrade ur'uelärnna dessa
och eynrco födirmigt ha aruviint sig a;v
Sohulrnans prekäna belägenlut, sarnt
förmådde slrutligun kncnan ad kon-

Av omständigheternas makt hade
de i Finland bosatta tvenne huvud-
grenarna under årens lopp avlägs-
nat sig så långt från varandra, att
deras medlemrnar ej under flere ge-

nerationer m€ra känt varandra.
Och dock bör vi alla äga möjlighe-
ter att förstå varandra och kunna
samlag kring våra gemensarruna

intressen, vårt namn och vår ge-
mensarnma släkthistoria. Många
frågor som ha intresse för allq
kunna nu gemensamt dryftas och
nya arkivfynd bliva tillgängliga för
alla. Gemensamt skola vi under-
hålla äld.re släktgravar och gemen:
samt undersöda forskning. Som
mä skola vi ställa gamlandet av en
släktfond, vars medel en gång kan
användas till hjälp och understöd åt
behövande anförvanter.

I Tyskland har bland den där bo-
ende f.d. Baltiska grenen av ätten
även bildats en släktsammanslut-
ning, med godsägar August v.
Schulman som ordförande. Låtom'
oss hoppas, 'att det snart:'blir oss

möjligt att upptaga kontakt för-
eningarna emellan till iimsesidig
nytta.

mycket ogynnsamt av de danska
myndigheterna. Schulman, som vid
svenskarnas andra in'fall på ön föl-
jande år ånyo inställer sig på slot-
tet Arnsburg med sina "välmunde-
rade hästar och tjåinare", blir där
efter någon tid häktad och beskylld
för att ha stått i maskopi med fi-
enden. Man gör gäll.ande, att hans
iidigare tillfångatagande skett av-
siktligt, och han beslrylles för att
ha baktalat konungen, i det han på-
ståtf att denne hade bragt honom
till tiggarstaven. Schulman, jiim-
te en annan adelsman Buxhoevden,
instämmes slutli'gen för majcstäts-
brott som sedan slutar med att de

den 18 juli 1613 dömes förlustiga.
"liv, ära och gods" och bli hals-
huggna i Köpenhamn.

Kronan, som ej ännu 1011, då fi-

enden inryckte på ösel, betalt det
konfiskerade godset, slingrar sig
undan sin skyldighet att ,betala det.
Skyllande på att det var iide och
icke med bönder besatt låta de kö-
pet gå tillbaka. Genom dödsdomen
blir kronan ju dock på ett billigare
sätt ägare titl godset.

Heinrich Schulman var 3 gåager
gift: 1) med Anna v. Lode, död 1587,

2) ned Margaretha v. Bremen och
3) med Agneta v. Ungern-Stern-
berg. IIan hade inalles.9 barn, vil-
ka nu till namnet blivit oss kiirda.
De äro Agneta och DonotJrea, troligL
vis från första giftet. Ottb, Sofia,
Margaretha, Anna, Ursel, Gertruti
och Elieabeth, från andra giftet.

(Enligt urkunder, bevarade i
Danska Riksarkivet, samlitngen T, K.
U. A. Lifland A II 18).

-l| ,, mötet d.en 23. 3, -45 bitila- I I
I des irwm d,en finsla, grenen I I

| "stantföreningen Schulmmt'. I I

5
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Nyct crrkivfYnd

Den 12. 7. 1945 stuPacle i

flygstniderna över Sicilien' flY-

;;;" i tYsk tjänst, Bernhard

.r. S"hulman' son till gods'

eyu.r"oAugust v' Scihulman och

Beata v. Taube.
Den 31. 12. L944 föll i Pan-

sarstniderne i Luxemburg' Pilr-

sargrenadieren, zoologiestude-

ruod'.tt Wolf v' Schulman'
son tiff f.d. direktören för A/B
A. M. Luther i Reval, Otto v'

Schulman ocftr Isabelle v' HoY-

ningen-trIuene.

De aa makarrw Fledt till Motrien

Kirche i Peuile skiinlcta' liusstakarntt'

Om Tönnes Schulman, arvherre

till Thomel. (Tab. 3 i Krönikan)

har sonen, Heinrich Schulman med-

delat, att denne, jämte hustru och

omyndiga barn var tvungen 'att be-

gita tig i landsflYkt under ett

Ivenskt krigsöverfall på ösel' 9 år

är familjen tvungen att vistas bor-

ta, varvid de förlora hela sin egen-

aom, Fadern berövas "liv och

kropp av fienden", d' v' s' stuPar'

Detta meddelande förekomlner r en

skrivelse av år 160?, sådrt en från

1605, båda hevarade i Danska Riks-

arkivet i KöPen&rama, T'K'UÅ' Lif-

land A II 18.^--O"t* 
meddelande sätter i tvivels-

-af 
-i"t 

i krönikan förekommande'

uii rt"" ännu 1590 levde På ösel'

Vidare vet man om honom' att

han, 
- 

förutom sönerna Heinrich'

nop"""ttt och Otto,. även haft en

a-J"", Magdalena' Hon var gift

ir"å- rie""i"gt Fr"at' Dessa makar

irrä n diittrar: Magdalena' Elisa-

U"in, ett"u och Margret Fledt'

Föräldrarna voro döda åtminsto-

"" ;;; 
år 1606 och barnen hrade

"pplusitt 
som fosterbarn i morbro-

Jåil ä"i""i.h Schulmans familj'*"öill-rvru"iun 
Kirche i Peude skänk-

te makarna Fledt tvenne mässings-

ii;l;k"", vilka iinnu i våra dasar

f ukomma därstädes'

-0-

OTTO SCHULMAN:
o

VII,R TIDNINGS

nå 'silåktmötet som hölts 'i Hel'

fJ 'Srrgtorc den 23. 3. 1945 beslöt
man bl. a. börja rutgiva en släktkid-
skrift. En såda,n bidrager på sitt
srltt till albt upprrätthålla den kon-
talst sliilthmedi'e'rnmarna emelllan
man eftenstr6var, i det att dlen når
även avl6gset boende rmredll,ernrnar,

vilka icke l<nrrnna infinn'a sig till ett
släldknöte. Genorn tiddhriftsn är
alla i tilldlälrle att fiillj,a rned händel-

ser sc[rn tirnra inorm sl]äktm.
Vi ha på'disba tidsn bevrittnat hu,tm

de storpofl[tirska lrråndel'ser'na plötsli'gt
lcunnra skiingpa ooh heltt orngesta'llta
en hdl 9läktrs öden. Derr i Balbicurn
boemd,e delren 'av vår rii"tt har drabb'abs

av ijdet aftt, utan eget förvållande,
måsta byta en 600-årig rotfast be-

byggelrse rn'o't ett cvvlits,st {l'i,v i ett nytt
fostsrl,and. Vern vet, om icke ,sistt

och slutldgen on släkttidskn:ft tiff

.. dret enda s,äst på vilket kontakt ilaan

nås rned frtånrder 'som rdki,ngrats .runrb

världea, då engång fred åöor dmh'!if-
lat ocrh dren ,enskiitltde drnd'ividen får
biinjla up,pbygga ditt lliv ri den ny,a

rnifl,jö, dit öd,et kastat hononn.

Men vi tänka icke för närvarande
så långt, även inom vår f,in'9lo gren
halen sl,åilrttids'lrrift en uppgift att
fylla.. Uto.m ,farniljenotiser, arv vlil-
ka det på ,$.sta tiden ej varit någon
brist rirncrm släkten, laan i tid,slcdiftens

'spallter upptagas tuilrl beh:andldng aill-a

Slags firågor ,sorn ha rintnes,se för
medlemrnarna av vår ätt. Bevanade
farnrilj,etrradtitioner, som ioke tidiga,re
publlioenats i kröni,laan, biira uqrp-

teoknas för att icke dialllla i glömslaa.

Föremal ,sorn gått i anv inom farnifi-
jer böra besilcivas, - 

gärna rned åut-

föl,jrande fotog.rrafi. Det ,kan ha Sitt
imttresse att även nämrra fö:rernåI, vil-
ka ha,rninat uto'm släktenrs iigo. Be-
skrlinrning iiver egendoma,r sorn ägts
eltrer fortfa,rand,e ,irulehas av $lä,kt-
medlem,rnan väcka alltiid ett visst in-
;tresse, Och vi 'skola ioke gliirnrna
dttt ,arlklivforrskningen kan bni,nga i
Ciagern okiinda fakta och rnå,händta

rättra tirclligare ,a,nrtagandlon. F örnär-
vammde iligger docrk släkrtfolsknin-
gen inere genom abt arkjl'materiallet
till följd av 'kniget ej ännu åtr tilfl-
gängligt. Men lcäIl,onma äro icrke ut-
tiirnrda ooh sl,iil<tdorskningen f,inurer

ständ,igrt ;nyra vägar 'att kasrta ljus
över tidier som g,ått.

Tlidskriföen är på $dJtt och vis en

fortsirttning på S.äktk,riinilcan. Där--
fiir hiir specielil uipp'rnrårksarnlret äg-
nras sådh,nt, sorn rirntråffat efter drst

å,r'hriinikan utkorn, år 1938, Gem,crn

en ,kort nekrotl,og' bör dre borbgångn:s
:livs,gtirning beva,nas för kornrnandle
sl,äktled. Då portnätt av ungdto'mar
ej r4ptagtlts ti krtinrikan börra, .'i den



må& dle raplrntå rnogen åld,er, deras
porhfitt imgå i tidskriftben. Likaså
finnes det porträttdubletter av äldre
slätfunedlesrunår" vilfug tiven blbå
bekantgiirup tltir slökten.

Utqm gin uprpgdt 'sorn fiirrrmredllare
av tiilUcomna fiiriind'rtingar och aailr.iv-
upptåiclirber har en sådan pu,blikation
et|annan uppgfft. Den.bevar.ar för
eftervti,rlld bildrer ur nulevanrde slikt-
rndleruns'rs l,iv. Det är såda,na
skildringar ssn frö,r senare fors&are
äro alv ,inttresse ernedan de grva UV
ocfr åt kynkobitckenuts
arutairls torna diata-

'Ftir efit [cke bliva betungamdte f,tir
utgivarna sikulle tidbbdd]oen ej ut-
k'qnrna ,regelbundret, utan ri den rnån
nyheter ypp6 6lig, det yillll säga kan-
dne en eller tr"å gånger d året. Då
dst nu finnes en dläktmedlern, Allan
Schulman, (,adt'ess Helsi[r,gfos,
Georgegatan 2, A) son g€nom diLr

civirl,a ved<sa,mhet är slcickad att
handharya även dixr prtaXrtisb stiden
av a,I4larafiunen, kunne, vi iivriga
dåilnhned:gmhbr endast rned öarfl<-
qamihet h6,lsa honom i hans åtagn'a
vtirv.

Den eldonon,idle, sidan av tryck-
ni,ngsf,iiretaget priivar Vi genom rut-
givning &v detha fö,1rsta ilrunfitsr.
Vi anöaga artt rnedtemmrarara, trots
mådamrd€ dyrtid, ä1lro vil'liga 'aift rned
inliirsande uv ett exempla,r b,idrarga.
till tadkers förver{dligandq. MaOr
ho,ppas på alla slräkfunedlesnfnam
,medverkan vid u,p,pteckrandet a\r
slQikthåg,kdnister och sldildrandiet av
ärvda släktfii,rqemåI.

Forta. lr. gtd. 3.

Schutrman, satnt kyrkoherdskan
Inkeri Kuulials. Barnet fram-
bars av dess faster Margaretha

Sohulman och som dopfunt an-
vändes en inom Ahrenbergska
släkten förekommande silverskål,
som bl. a, kommit till användning
vid samtliga arkitekt Allan
Schulmans barns dop.

Akten förrättades av kyrkoher-
den i Riihimäki, doktor Viljo-
Kustaa Kuuliala.
O Den 2.12. L944 vigdes i Visby,
Gotland, fänriken Carl-Håkan
Schulman och fröken Eva
Jakobsson, dotter till lant-
brukaren Oskar Jakobsson, Ro-
makloster gård, Gotland.

O Den 15. 10. 1945 eklaterades.
förlovning mellan studeranden
Carl-Magnus Schulman och frö-
ken Synnöve Holmberg.

O Den L7. 10 1945 föddes på
Boijes förlossningshem i Hel-.
singfors en dotter till Eva och
Allan Schulman. Flickebarnet
vägde hela 4 kg. 20 CrSm vid
födelsen och kommer vid dopet
att undfå namnen Jannecke He-
lena.
O Den 16. 5. 1945 firade i Sysmä
socken efterkommande till över-
stinnan Helmine Streng, född
Schulman, en minnesfest i anled-
ning av att 100 år förflutit se-

dan hennes födelse. En talrik
skara medlemmar av släkterna
Streng och Schildf barn, barrre-
barn och barnabarnsbarn till
henne, sammankommo först på
Sysmä begravningsplats, där ma-
jor Yrjö Schildt talade till den
gemensamnra anmodern. Däref-
ter samlades alla till gemensamt
släkhnöte hos agronom Alexan-
der Streng på Randa gård i
Sygmä.

Helsiagfors 1945. Tidningr At, Nylendr Tryckcri.


