
ST,ÄKTM]'DDEI,ANDEN.

No: 11"

climtar från år 1645 efter från

J25 år tillbaka l tiden.

En loan vars liv ofta tangerar överste OtLo Schul-
mans under nans växlingerika tiv i JO-årj ga kriget8
skugga, är översten i avenska ar:nÖn r senare fältnar-
rf."ii öcir riksråd, greve Axel l,i11ie. Nästan jiir0Då-
risa. Schulrnan f. 1601 . ljllie 160r' växa de upp son
paEei vid. sven€ka hovet i Slockholn, där de fick den
iöi adelsynglingar avsealda uppfostran. !öruton goda
seder och- ett fint uppträdande gavs psgerna färdlg-
het j ridderliga idrol,Ler' vapnens bruk, fäktning'
rii,L och iakt. rnen därti1f Lärdes också utlbndska
soråk, laiin (tidens djplonatspråk) sant t.o.x0. en
aning'finska, därtil1 natenatjk, retorik. sstronoBl
och nusjk. De tjänad.e sedan båda vid hvF€genÖntct'
det av Gustav Aåolf uppeatta nönsterregemente och
inhäntade sina praktiska lärospår 1 krigskonsten ge-
non aLt defta€ra- i kri8sföretagen i Baltikuro åren
'1621-22 och 1625-26. I det senare fälttåget bev-lsta-
aåq8ono unsa 24-26 äriaa subafternoffi cerare bl' a.
den tvsanäe seeern vid wallhof d. 6.jan.1626' där
Gustai Adolfs iya taktik vlsade slg överfögsen den
oolska. 0enom dänna seger var Polen vilfigt att slu-
i.a ett vapenstil lesrånd varigenon nan på våren 1626
kunde önerföra arnÖn til1 Preussen. Sveriges delta-
pande i det stora reljgionskriget beFynte. Ingen
tunde då ana att det skulle räcka i lO år.

På gmnd av de stora segrar svenaka arroCn under
konungäns ledning redan i börisn av kriget varln..på
iyskt botLen och genom det goda rykte Sverige bär-
iäenon fjck t helä det protesranLiska Europa' blev
tlllströnningen av krigsfolk till- de svenska fanor-
na i- Tvskland så stor. atr krlAsledningen kunderneal
tanke ;å konmsrale tider' spera-på krigsvanl inheroskt
befäl öch tidvis heBkomlenderi. officerare. Såhurda
finna vi såväl Axel Lillie åren '1610, 1616 son otto
Schulnan, båda titl överstelöi tnanter befordrade'
henma i sverige' - schulman från hös-ten 1629 tilt
nov. 16f4. Även dessa år stå de i nära kontakt ned
varaidra. le 1ngå dktenskap sa.rnna är, 1630, neal yar



-qin unga dan från kretsen krlng hoveb. Den 9 naj fi-
rar överstelö j tnanrren Axel l,ilfie bröl10p på Stock-
hofrns 61ott ned ho./fröken Christina v, Mörner, dotter
til- landshövdinÄen Otto ttetmer r.. l,tOrner titt tuna
och l\larla von Cet GrEäIT-Säfrä-5r-:l--1616, ingår över-
ste16j inanien-{ t t-F raan äktenskap rneå ku;inen,
ho.,rfröl<en på Stegeboxgs slott hos pfalzgrevlnnan Cat-
harina- av Zweibrdcken, Gustav Adolfs halvsyster, An-
na Catharina v. Mörner, dotter tilt homarskalken-
Serndt Dledrich v.lTörner 1111 Zellin och Clossau och
Eans;äEäT:r.a voln d-äT-Trrinau. Uton att fäderna a1lt-
så va: bröd-äFf-F5r:.:-iäFäöF6 ödrarna Maria och Anna
von der Grilnau systrar. Fru liI1le och fru Schulman
var sålunda dubbel-kusiner och familjerna härigenon
i dubbel nening befrJ'ndade rned varandra. Von der Grir-
naus var henirra från rrakten av Meissen i södra Tvsk-
land, frår. samna trakt härs tannade också v. Iriörnärs.
I{en iilnu en annan ornständighet gör, att dessa lrrlörner-
ska barnkullar kon att uppväxa tj-1f sa.riunans. Fadern,
Berndt Diedrich l{örner, avfed 1610 då Anna Catharlna
var endast c. 1 år ga,nmal och sin noder förlorar bar-
ren €ienon en tragisk drunknings olycka 161J, .varefter
"Ce .upptagas av nostern llarla von der GriLnau på funa,
scn efter att.ha bl-ivit änka 1612 gift on slg med
tt€_1-1-e4_...:__U!:!9_I, en ;ysdling tl}i hennes färra roa:r.
Därigenon ökas barnaskaran på tuna ned en ny kull barn
- stysyskon till de för.ra. Beata Schuboan , en doiter
r1-1 

^nna 
Catharina cch O tt6-Söi[IT'äi-llörträt t ) gif-
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faniljerna hade togi på sfottet Pleissenburg, den
egentiiga kärnan i-städens försvarssysten, förstår
nan, att ett lntint umgänge idkades f:rmiljerna emel-
lan. Schulnans koEmendantskap i Leipzig varade i 4
år, från 1641 til] 1647. r'aniljernas liv gestaltade
sig €{anska lika, båda he!4söktes bl. a. ar sorgen att
förlora e1;t barn under vistelsen där. Det Schulnan,
gka barnet, endast 6 veckor garuralt ' fölI offer för
en el-ack e -pideni son '1646 bortryckte 4OO barn i sLa.
den. Vi njnns, att leonard SchulDan (oorrrätt) är
född i lelpzig på slutåret 1641. Han överlevde allt-
så epideldn. Ibland var staden utsatt för fiendens
anfaLl och komendanten nåste rycka ut ned sin gar-
nison för att bortdriva fienden. Men långa tider
kunde det vara fugnare, Då krude köpnän från Fär
och fjärran ned de krlgförandes lejd föra dÅttvaror,
och ofta hade köpmännen fått sina varor tifluala
när plund.rande kr(,gsmänr troLs förbud)hade antestat
dem på vägen.

Så begav det sig en gång, att en syster till fru
llllie, rättare 6a|t halvsys tern Hedvig v. Mörner'
besökte lelpzlg, där hon ju uton fru lillle hade ku-
sinen fru Schulnan, Där förloYade hon sig ned en
känd. svensk kavallerigeneral av_ skotsk härstanning,
Robert Douglas (porträtt). Douglas hade son ung pa-

+,er sigr son \'i minns, med Hans Georg !. Mör4eJ, ent cr 5rE r surir v_L IJlrrLns, meo ilans ueorg v! 14o-r"ne:, en
av go s s erna i den . s enare kufi n-l-Eäi-T.??TIT5å--h önn e s

!-ii5Täf,s Jår vid hovet på Stegeborg och där sä-
liert träffat både Schulnan och hans troloYade Anna
Cathariua Mölner som då tjänade där son hovdam.
Schulnans €91fte sig kort efter det louglas läonat
Stegeborg. Om han rrar ned om detta bröllop är nlg..ej

-bekånt, men inget uhder ait han nu i leipzig uppsök-
te sina iidigare bekanta' Schulnana och l,illies.Det
str.rrrdade tilL brö1lop och efter oEständigheterna det
tillät, tirade6 brö1lopet med ponD och sbåE. Axel
Lillie; vi ceAuvernören ' va len rnäkllAaste mannen i
Leipzig och dess omne.jd. lilfje var därtill en gan-
ska riii roan som hade försLått att skaffa sig lönan-
de sysslor och goda förfäningar. Nu stä11de han som
nämaate anförvant ti1l bröflop för sin hustrus sys-
ster och en av bragder berömd svensk general. Sä€Fer
na förtälja, att det firades ståtllgt i "Rothaupter
Hof I' vid torget ned staalens honoratiores inbjudna'
d.v.s förutorn det höEre rni li tärbefäle t ' närnne s uni-
versitetEstaten' stadens råd och de förnäonsta aY

noders kusin. Genon ödets oberäkneliga kåsinlngar kon
clessa två jar[jr1åriga kusiner, - ChTlstina glft ited
!1i1ie. Anna Caiharina glft ned Schulnan, - att flere
gålger €anmanträffa under kriget. Itlen vi ska' först
fö1ja de äkta männens krigaröden.

Efte,': nånga års äl:ofullt deltagancle på olika poster
och froltavsnitt i det siora rellglonskrige t, där de
rreC stna rergenenten ofta stöda va!'andra, råka båda.
hanna på sanna o:'t. överste Schulnan utnänrres på sllit-
PereL 1643 tlll svensk ko!,riendant 1 leipzig eftår över-
sie lil1ie son santid,igt övertar posten son vlceguver-
nör i Sachsen och Lrleissen ned guvernörs?iesidense t i
leipzig. Då bådas hustrur även vistades i staden, där



4..
borgerskaoet. Vjdare säges (i 'r4:1p41ge9 qe!!!i!!!C:
Bucf, oder Anales " ay Jotiann J. vöEäirr-iäi-7755-f-a-ftTda-
6äi.afTe s-EE;CIich und prächtigste zugegaa5len 1st, Bal-
lette getaJtzet r.Erd andere lustbarkeiten nehr silrd vor-
Fenonllen lverden". Nu bör påDekas, aLL mödrarna, syst-
rama von deu Grrlnau, Ijkson s1ä4Len von Mörner, var
henma just från rralten av Mei€6en, icke tångt frårl
Leipzig. Dåir innehade kusiner t1l.f frualna ron der Grii-
nau änr'u Grd.:rauska fåmiljegods. .Då godsen 1åg i de av
svenskarna besatta och beskyddade ororådena är. det ner
än troligt, att kontakt etableråts med anförvanter där.
Troligerr 1.ar de äTeD närvarande på bröllopet, fastän
j-nga !ärllare bevirs äro nig bekanta.

. .5.

lorentz van der lindens wlderskrift och sigil1,
solr elligt texlen borde finnas bland vittnen på do-
kr.rnente t. her ån[agligen senåre bortsLu its av nå-
ron samlåre. (Der Äer Lrt son skulLe do{LuDenlet va-
ra hoplappat i oögra nörher).

Tegndr har Lydligen ei kunna t tyda -textent.eller
också"har han ej obs' rverat, ar Douglas karlaJ. un-
aler!ecknarna sj;a "svågrar", bröder oeh Pocla vsnner'
Detta syftar på ],i]Iie och Schu]Inan.

Inorgongåvobreve! skänker RoberL 
- 
Doug-Las- sin

unnä roat ä. - hon.är endasl 21 år' - 12oo Thaler'
etr avsevärL belopp. Man kan kanske misstdnta' atl
Å"tr"-."Å.t0". moraongåva tillmäts med hänsyn rilf
aå" värta" den s,<.rlle göra på brudens förnäna an-
förvan1;er.

Jaa kan inte underlåra att här ännu berärLa.någ-
ra smä anekdotÖf'om våra hiältar som Devisar v-ilka
k.rurgubbar de voro' de.:a JO-åriga krigeis mån'

Om AxeI Lj t-Lie oeräLl,as (porlrätt), aLb han vid
beläsrinsen av ltaintz 16J1 hade oturen aLt mrsta

"iit'u"" oen, så alt nån sedån mås!e nyLl'ia protes'
mitr nioo".å" honoo in[e atL' lrols träben' fort-
säLta aLt föra siLt kavF,LferireFenente'.llä detLa
träben senare i en d.rabbninfl äLer brey oortsKJu-
tet. Littade Lj I Lie lugrt efter den bortllanoe Ka-
;;;li"i;; skämt'sanrt, ytt;ande: "Du nenade väl det
andra benet".
' En eånq rräffades delegater för de s l'ridande par-
terna of pal ol för aLt öveFnskonma om Drincjpen
av en vlss- Iösensutllna soll fångna krigsre skulle
ä"1å""a-,ria utväxlinP. lngen iicr not 'jn vilja
Lvin;as inså 1 fiendöns led och man fick kvarhä-L-
ia endaer'äen. so* beAått någol brott' lvan enades
on en sraalerad scala från 4000 Thaler för en ge--

"å.åitå-iJt ned titl 4 Thaler för en menjg fotknekt'
ij;i;;;i;." å ena sidan hur högt nan värderade
en qeneralsperson, en oå den tiden åyck€t sD'rsamt
utdelad .rang. DessutoD hade en PeneraL så stor ront
aLt han väI kunde erlägga en eådan sunnat varenotr

Enligt tidens btlängt iakttag,na sed kunde brudgL&-
nen da€'en efter bröltoDel, sbänka sin brud en s.k. mor-
gongåva. Den skulLe-:sökra hennes ekononi i en lld då
kvllrnorna inte hade samma arssrätt son rnännen, och på
dess storlek liunde Bart avläsa brudgummens karaktär
och generosi tet.

Nu läEte .iaA i en bok "Svenska bilder från Sexton-
hundrs tälet " (tryekt 1896)@
[åiö5]EiEiiu finns bevarat j lunds UniverÄitei,s sam-
lingar och att det var beyittnat av Axel lil1ie och
ett par tyeka överstar.Detta betTivlade .jag. Naturligt..l
vis hade Schulman, elt sä nära anförvsnt yarit en av
vittnena, Jag skrev därför til,l Lunds Universitet och 

'bad on en kopia av dokrmentet lfråga. Det visade sig,
att nina förnodanden var riktiga. Tegndr, en son till
skalden och biskopen Xsaias tegnör, bibfiotikarie vid
iunds Universitet, hade ldsstagit sig.

ll"r.si-"ile "i ;;;;;;å;;i""e t
I dat. 27. nov. 1645.

star, u1;ar a1la kända svonsks officerare:
et1 bafiisk adelsmAn, översten av infanteriet, gu-

vernören i Thuringen, Caaper Emes,
översten av inianieTfi'il--Io-iEfrz van

(underskri,f ten och sigiflet nu-Toitil,
iiversten av kavalleriet och överkommenalant|n i-

Leipzåg, Otto Schulman,
sa&t översten av kavalferiet Axet liltie.

der Linden,



"'4 Thaler. för en knekr -redan ver o-vcket. ALL kaval_lerlet räknades son förrner an infänieriei -irai"äi
av-att en rytlndstare hsde atL ertaeea l50 Thaier.rgqart en kåpcen sLapo unden med 1OO'. F"å; ";;;;;-'sl cta^var- cte lesaterna Aenerafma,jore rna Wittenbercocn JLenbock 6a.nt öyerstarna MonLaigne och Dougias.Efrer-avslutade förhardlln€ar, s., iuåLi"""lJäå*"rur på 6venskL onråde, inbjöd Wj r,tenlere"de däIe_gerade trLl, en festrDåItjd, och i denra äade sr,rbar_tisen en heL detr andra orii åå"u"e 

- r.ä.ri i*ii Liåiål'des från båda hålten. "Ä.1s sie ;"" ;;r;i";;'ä;;;"_Tei weggingen und dje Schwede" a:" fri"åiii-"Äå"--'önren hatber e lrya6 begleiteLen. zanAten sich derKal6erLj che Ob6rst SpieFel nit'Duglässen. zos drrnclle plsto-Le hereus und brachte ihn einen tödiictenschuss an_die Brust bey. lrrein spiånäi- *]"äå-äiåi"r,
l9l_9I"1 Hi Ltlgiytgq,_yelche DustasJen begreiierer,Dassan(raerl,. Gfeichsfalls hat dieser FaLl die ande_ren an keiner SelLe bewogen.,' .... 

"t -i"i"r-i ulo._tet av översLe Spieset _ "Lrnre" ir;.åi"r-jes p.;;i;".
Men genon cuds nåd var han redan pa ii. åå*""*"å'"långt.på bättringen, a-r, trar tnnaå -uooi.Ääå- i "ä"t_6en för-sitt regenente j der, andra "iåsåi "iå iåi"_zrgr" 12t.. okt. 1642) och föra sin plikt oaktar- al tt sår.', (Händelsen oEniisuxd j: ,'RöbeTt noualas.'p llj Salsestari ur Ar-;fTfif;:ibaia-uougras .l .

Xtt par anekdoter on Schulman i

- Vjid Marj enburg€ inragning 1626 blev hån i hend_geeanget vid stormningen av fäsLet tvärt isenon_akJul,en. Trots den tidens pri!0iLiva läkeko;sb tilt_frjsknade.ha-n 6å suart, att h€n vid t"rp"s_iå"" ""irt
Kuno.e roIJa konungen då denne. ned endaÄt ött oar- rolJes-La€å.re j ilfart resLe den BO njl 1ånsa land_va€en trån -Lagret i Bireen tifl Regal. Tre".lasar

- ocn ryra netber hog färden. FråI Reval. dör nanalannacle ett pg,r nåDader, fort6aEtes fården överNarva-vi borg-Tavas tehus-vasa och övår i"å"ii"" iirrSverlge ,
Vl ninrls, ur 'rschulnanska Släktk!önikan"ur. .-ocrlu_LnansKa ii_LaL(tl.(lonikan[. aLtövers Le schulman rne-A-T-dTj-äTå-en ;; i i;;ned f öIfe-[å-Ei-TeET--jffii I 6{6från-teipzig till strats;nd, o.rit"i-ruårrå"J-""iJitav 50 !0usketörer, blev överiallen av kelserligJ

ryttare, Resenärerna föf'sve.-rade sig 6 tlx]..nar incn
en i hast folrmerad vagnsborg. överste Schulnan,
som ledde str'lden, blev av en rnuskötku1a sårad 1
halsen. En av lessä11skaDet siupade. lå Cenna resd
neJ-[öljde oc,rsä fruar]:e Schulr.or. och Li1:ie. i./en]
överciinnan lil1ie blev av en nus.<iitkula sårad i
armen.

- Man^ka.n nästan säga, att vi sentlda ättlingar
här fått en hälsning från längeseCan flydda i1Cer.Vi ha lått se en sk.trt från anlörvarrlerÄ -Ljv år
16L5. Vi kan I fantasin näslan le\-a med I derasfröjder, se dem sirligr bufande d.r.sa ned I ba-Ietten på det Dorrglaslia brJllopcr. I.len kan nästenhöra f.rasandet av sidenroberra och se vaxfjusenflänta i ta}it r0ed balettnusiken. }'ten al1tiä yar
.de! ej 1i4? fredli,gi. Btott några nåi.1ader tldlgare
hade artll lerisalvorna dånat Iiån nurarna för ätt
avvärja etr kejserljgt anfall och stPndj.st urrvck_te styrkol" rnoL ncirgångna s.r:övkå:er.

också i senare tldels litteraiur ha v.,l:,a her be-rörda hjä1tar onnämnis. f sltt veck:a kiäCe hvfIaI
skalden Snoilsky i dei kär.je verke! "SvLni,:,r'3i1_deri' .le båda vao-nbi.ödet na, -ii itmars kcffi-rrrä-
Lj 1l j e och lou.ol as. hur de kin,de li ra tå vå:...i Jrapå sI-giäIre'- och hur ,1e ofr3 s:jodc i,at q:.ö-,e bji farans stuxd. Efter freden bygeCe (ie ./ar siij!siiår.Llfa .LoLt viC jioxens s:rr,id j Osrer5f::ii:.j"'r'ån j:.i,t s LoL: L5fsrad kunle l,: Llie Eel c:; j.?Il:.
nef,isl:olt sist.alera över ci If Yacc_....t:.oqe cn ):.lilaspå hpnc Stjernorp nir Ce vj,l håso!: mjnnesdag v:l_le träf f as. f sam,na tratrter s1o! srg också Schuh:.ned på sitt säteri S./ärtinge.

^ 
Ocksl tle-dvig- l\lö-t"n e r- Do uplas får j.:r. clog av f:-lalLaren Vjlheim Liobe:.g : h.ns: 'l'::. Sveirclr. iJi_stgrj a bgrättad för' io j Ze-b" s:3 sor:E;-Tä-TZ-

Kvlr:ior- : svcns:a hisi:or:efl. Hon cni.äft!.e: gon ena\I de stora krige.rhustrurrre ftån slorl-etr.LiCen.

(!'öredrag hållet på Schuln:rnska slC.kt-
nötet B.i2-?2 a.,. dipl. ing.

' otto Schuimen ).


