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O Ett klipp ur Gotlands Alle-
hand.a för den 14 oktober 1945
berättar följande:

Godsägare Håkan Stierncreutz
von Schulman, Norrbys i Hall,
blev på sin sextioårsdag i går fii-
remål för hjårHiga hyllningar.
Redan kl. fem på morgonen då-
nade salutskotten från gevär och
kulsprutor. Det var socknens
Hemvärn och lottakår so:rn upp-
vaktade.

Plutonehef B. Friberg höll ett
anförande oeh tackade jubilaren
för vad han gjort för hemvärnet
och överlämnade blommor, en fö-
delsedagstårba samt tennfal jäm-
te stop med inskriptioner. Så
hyllades sexioånngen med blom-
'mor och presanter av familje-
medlemrnarna, av vilka en del
kornmit än a från Finland. Se-
nare på dagen uppvaktade en de-
putation av socknens jordbrukare,
som överlämnade en blomsterpjäs
och en vackert inbunden, textad
adress jämte subskriberad pen-
ninggåva.

Blommor och telegram inström-
ma.de rikligt under ddgens lopp.

På kvällen gav godsägare v.
Schul,man middag för ett åttiotal
personer i Kappelshamns pensio-
nat, varvid den populäre jubila-
,ren ytterligare hyllades med tal
och sång.

12. 4.lg4l
Det har hänt ganska mycket i

vår släkt sedan senaste nummer av

rår släkttidskrift kom ut. Det g;r
detta nummer vältaliga bevis för. Av
speciellt intresse är det denna gång

att ta del av da uppgifter som släk-

t:ns kaput, ingeniör Otto Schul-

mann, insamlat om de balt'ska ätte-
medlemmarnasiiden. R,edaktören ber

även i detta sammanhang få fram-
hålla det stora intresse kaput visai
tidningen, vars innehållsrikhet och

vederhäftigt vi helt har att täcka
honom för.

Slälrtens merltremmar har f. ö. den-

na gång i glädjande utsträckning
ihågkommit tidningen med rappor-
ter, ooh redaktören hoppas även i
fortsättningen på kortfatbade med-

delanden om allt som sker i släk-
ten, bemärkelsedagar, dödsfall, fö-
delser, dop etc. etc. Till slut: släkt-
tidningen är trevlig att spara! Det
första numret står f. ö. ännu att få
för ett pris av mk 50: - 

genom

hänvändelse till redaktören.



I Den 7 april förrättades dop
hos Eva och Allan Schulman för
deras förstfödda dotter. Dottern
erhöil därvid namnen Jannecke
Helena Allansdotter. Som dopför-
rättare fungerade pastor Harry
Wentzel och barnet fram,bars av
dess farmor Tyyni Schulman.
Faddrar voro: Birgit Andersson,
Ragnar Sandström, S. Holmberg,
Carl-Magnus ,Schulman, Sirkka
Tanner, Nils W. Lindholm, Anne-
marie Baumann (Schweiz) och
Harry Stenius.
I Den 2816 7946 förättades dop
hos Maj-Brit och Tönnes Schul-
man för deras förstfödda dotter.
Baraet erhöll hiirvid namnet
Eyvor Elisabeth. Den sfämnings-
fulla akten ägde rum i föräldrar-
nas hem i Helsingfors. Faddrar
voro: Makarna Tyyni och Morgan
Sch.ulman, fröken Helena Stråhl-
ma:n samt Sveriges minister i
Bagota (Colombia) Karl Yngve
Vendel. Närvarande vono, för-
utom moderas samtliga egua
fröknarna Auda och Mary-Ann
(Meijan) Schulman, rbergsrådin-
nan Marg:it Forsström samt
dipl.ing. Cias Andelin. Barnet
frambars av föräldrarna och ak-
ten förättades av pastor Tor
Westman.

O Den 22 juli firades ä Hiivola
gård i Riihirråki rbliiderna Otto
och Willy Schulma,ns 50-årsdag,

- ett celebert tillfäIle, där hu-
vudmannen för vår släkt, samt
hans fvillingbroder blevo av släkt
och vänner hyllade på värdigt
sätt.

Redan i arla morgonstunde.n,
kl, 4 på morg'onen, blev husbon-
den av gården,s underhavande
uppvaktad med sång, varvid bl. a.
en mycket ganrmal, å trakten i
gamla tider föredommande födel-
sedagsserenad, uppfördes. Sån-
gen var mångstiim,rni! och onför-
des av låi"raren å Hiivola folksko-
la, Teivonen. Dagen inleddes med
kaffe på morgonen kl. 7 för allt
gårdena folk Så följde under

Slöktmölel 3. 5. -48

Släkmötet den 3 maj 1946 hos
Auda och Mejan Schulman i Helsing-

.fors fick en värdefull prägel gencrn

att en medlem av den f. d. baltiska
grenen, Otto von Schulmannrhedrade
det med sin närvaro. Sammanlagt 21

medlemmar av släktföreningen hade
hörsammat kallelsen: Otto von
Schulmann, Rolf Koulumies' Petter
och Margit Forsström, Enne Stråhl-
man, Äino, Sanni, Otto, Greta,
Willy, Auda, Mejan, Tönnes, Elsn,
Heddy Irja, Morgan, Tyyni, CarI-
Magnus, Eva och Allan Schulman.

Vid mötet redogjordes bl. a. för
kassaställningen och de viktigas^re

lr:åndelserna som tmiat under året.
Släktens kaput Otto Schulman höll
ett högint'ressant föredrag om vår
släkts ursprung, vilket föredrag fin-
nes refererat på annan plats i denna
tidning. Mötet beslöt vidare ett
medlemsavgiftcn för 'de manliga
medlemmarna skulle höjas t'ill 200

mark men dg andra avgifberna blev
vid det förra.

En till miitet adresserad telegra-
fisk hälsning från Håkan och Car-i.
HÄkan von Schulman på Gotland i
Sverige, som tyvärr kom fram för-
se'nad, är sin klangskönhet värd att
bevaras till eftervärlden:

Med fiidernas andar hos sliikten
i kuiill

för tngamla ötten ett nordiskthell!

förmiddagens lopp uppvahtningar
från traktens lantmannagrlle,
frän lantbruksproducenter, från
lantbr.-ukskvinnor, från Finlands
Svinavelsför€nings direktion o.s.v.,
jiimte srannar, ,Un:tl-,å..rT

BALT]SKA GRETETS ÖOEil
4r land, dem som det andra våi.rlds-

p friget drabbat svårast hör sä-
kert våra .baltiska fränder. Gräns-
qpärr och andra vidrigheter höljer
ännu mycket av det den baliiska
qrenen av vår släkt genomgått i
ftrnkel, men deg som sipprat ut, g:r
i alla fall oss ovedersägliga bevis
op, för oss ofattbaraumbäranden och
lidanden. Hela den grenen är sking-
rgd och de uppg'ifter vi är i tillfälle
att ge här nedan, lämnas därför med
e4 viss r.eservation.

Otto Wilhelm v. Sohulman visbas
i Finland. Nuvarande adtess: Hii-
vqla gård, Riihimäki. Om hans
hustrus iide föreligger följande upp-
skakande berättelse:

Den 10 april 1945 mördadesiWien,
vid oroligheter därstådes i samband
med $tadens erövring, fru Isabelle
v, Schulman, född friherrinna v.
HoyningenrHuene, maka till f. d. di-
rekören för A.B. Luther fanerfabi-
ker i Reval, Otto Wilhelm v.
Sohulman. Samtidigt mördades hen-
nes styvbroder, baron Constantin v.
Ungera"Sternberg och dennes hustru
Leonie, född grevinna Keyserling,

De blevo skjutna av portiären i det
hus de bodde. Dottem, Sophie
Ungern-Sterniberg, var närvarande
på gården då fadern sköts, men
lyckades rymma, trots att även hon
blev påskjuten. Modern återfanns
diid på trappan och f,ru v. Schulmann
befann sig i källarn blande övriga
hyresgäster, där hon fann sitt ijrie.
Hon hade, enligt hörsägen, inkommit
i källarn just då denne galne man
höll på med sitt'skju'cande, .varunder
han även rilrtade ett skott mot

henne. H,on hade då ropat ,,ich bin
g,etroffen, bitte noch einma,l',, varpå
han skjöt en gång till. Då h"ade hon
ännu sagö "dailke"., varefter hon
f örlorade rnedvetandet.

Hennes handling vittnar om ett
stort mod ooh en stolt överlägsenhet,
men kanske kan vi därir även läsa
otn en grånslös Ievnadströtthet efter
allt de måste ha geno,mlevat de sista
tiderna.

Med tillhjälp av s3nare tillstiides-
komna ryska soldater begravade dot-
tern sedän föräldrarna och s'n tant
i tråidgården, men blevo de senare
behörigen jordfiista.

Godsägare August r'. Schulmann,
som förvaltat ett gods i polska
Posen, ,Jrans hustru och dotter sak-
nas sedan januari 1945. De torde
knappast mera vara vid liv.

H,elmuth v. Schulmann har i
Bayern övertagit en liten såg, där
även hans son, Henrik, ooh godsäga-

Fortg.'eid. 16

Det stora världskriget har ännu
skördat ett offer bland släktens
manliga medlsmmar. På vinterr 1946
försvann i striderna i Polen Max
v. Schulmann, son .till Otto Wilhelm
v. Schulmann dch hans maka Isa-
belle, född v. Hoynirigen-Huene. Han
var ffid i Reval 24. 6. 7V26, hade
tagit studentexarnen 1943 i Misdrdg,
Pommern, varefter han började stu-
dera konsthistoria. I december 1948
bleV han emellertid inkallad i krige-
tjänst och i december påföljande år
sänd till fronten, som ,'Panzerober-
grenadier". Hans .sista brev va,r dar
terat 13 jan. 1945.
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Huru Scolmn blev Schulman
a- Härstammar vår släfl lran 0st-Preussen ? 

-)
] ,Urt sliihbmijtetd.en.9. 5. t6 hötl irl. Otto Schulman et1 intressnnt före- I

I dras om uå',t' sliikts ursprung, Teo;* förefaller sannolilt och skulle komma I

I med en tösning pd' ett Probletn thrn tidigare lorelcotre brottats med' i

/? ffi"Preussen levde På 1300-
J 76-talen en gammäl adelsläkt
von Skolman 'eller Scholman. Nam-
net förekomrner i de äldsta doku-
menten i formen Scolmn, Scolim ooh
Scolmen, antagligen härledande sig
ur namnet på ett gods i Kr. Provins
Holland i Ost-Preussen, sorn gruR-
dats på 7250-talet och som ännu i
våra dagar förekommer under nam-
net Skolmen, som ett adligt 'Yor-
werk",till riddargodset Guistaimen.
De älsta, i statsarkivet i Königsberg
ännu bevarade urkunderna, daterade
1386 712 i Elbing:, äro tvenne läns-
brev, enligt vilka en Jacob Scolim
av ordensriddarna förlänas godsen
Worgalin och Ireyssen i Kr. P,rovins
Mohrungen i OsLPreussen.'

Narnnet Scolim förekommer i ett
ännu äldre dokument av den 18 juli
1350, där det i samband med vissa
privilegier för tvenne preussiska
bröder, Wyssamyr och Gyntis, talas
o,m ett fritt haken land "uff den
felde guitteyn in unserm kanderampt
czu sco im", (Guitteyn - med det
nuvarande Guisiaimen ).

Godset Worgalin, eller Woiginthin
som det också skrives, går i arv
inom släkten genom 5 generationer
och år 1540 nämnes som innehavare
av godset Melchior Scholmer (Scol-
man. Sohcolmer). ,Också andra gods
i samma trakter innehas av släJrten,
s. s. Gelewalt, Gross-Pikaften, Sar-
dinen, Schmauoh, Sparwein, Stollen
o. a. och kalla sig rnedlemmarna
t. o.m. en tid Gewalt, ef,ter sitt gods,
så som brukligt var i forna tider.
De ännu bevarade dokumenten i Kö-
nigsberg arkivet äro 9 till antalet
och datera sig från 1383, 1640, 1642,
1543, 1669, 1584 odr 1587. En del-
vis på dessa dokument sammansatt
starntavla medföljer. Den är kom-
pletterad med trenne personer ur
andra källor. I Riga förekommer
decsutom år 1412 en handelsman
Albert Scolman som dock ej här kun-
'nat placeras i filiationen. Ur doku-
menten framgår att sliikten med
Casper v. Sckulman (Sc,holman) år
1684 utdör på svärdssidan.

ar vår släkt då sarnband med
& denna, är en fråga man gärna
önskade svar på. Starka tecken tyda
på att så kunde vara fallet.

Frågan om varifrån vår släkt
kommit till Baltikum, - 

närmast
ösel, - där den enl. vissa källor
förekommirt redan 1323, är ej löst.
Enligt en gammal familjetradition
sku,lle en medlem av släkten åtföljt
konung 'Waldemar Seijer. då denne
kom för ätt erövra ösel, alltså 1218-
Men då namnet ej förekommer i
danska källor på ifrågavarande tid
torde denna teori kunna förkastas.
Det är att märka att de danska arki-
ven ej undergått skövling av fiende-
hand och dessutom i våra dagar re-

da,n äro väl ordnade. Den naturli-
gaste förklaringen på släktens här-
stamning vors den, att den inkom-
mit med kult,urströmningen eller
korsfararna, närmast just ftån Ost-
Preussen. Även namnet tyder därpå.

Bevarade sigill visa att släkten
v, Skolmans medlemmar ej brukat
saqnma vapen, utan förekomma bland
dem flere olika former. Dock kan
man i alla vapen skönja ett genom-
gående, dominerande tretal, Har
detta faktum något samband med
tretalet, "den liksidiga triangeln",
i vår vapensköld? I ett v. Skol-
manskt vapen förekommer 3 kulor
på en vit tvärbalk, (ett möjligast
enkelt tre,tal, liksom triangeln). I
ett annat ha krilorna antagit for-
men av 3 diidsskallar, ur vilka elds-
flammor, tre och tre, utslå. Hjälm-
prydnaden bestär av 3 vita liljor.
Hans Scolmans vapen av år 1601 be-

står av en upprättstående trädstam,
ur vars avsågade trenne grenar, åt
vardera sidan eldsflammor utslå. På
Melchior v. Scholmans vapen är trä-
stammen tvärstiilld med flammorna
2 uppåt, 3 nedåt.

Om personer bära sa,mma vapen-
sköld, är detta ett bevis för att de
äro släkt. Däremot förekommer det,
som känfr, ofta i äldre.tider att med-
lemmar av sarnrna ätt bruka sin
egen vapensköld. Dock är i detta
fall det i alla vapen förekommande
3-tal,et ett så talande bevis för
släktskap, att det ej utan vidare
kan förbigås.

En känd forskare, friherre LeoPold
von Ledebur, dircktör för Konst-

kammarens i Berlin Museum Vater-
ländisoher Alterthiimer och förestån-
dare för museets etnografiska sam-
lingar, uppger i sin, år 1855 i Berlin
utk-omna- 

- bok, "Adelslexicon der
Preussischen Monarchie", att släk-
ten Skolman brukat som vapen ",m
Gold ein schwarzer TYiangel, auf
dem gekrönten Helme desgleichen."

" Vi påstå icke att vår baltiska gren
skulle direkt härstamma från denna
preussiska gren, ej heller den direkt
lrån oss. Men det finnes dock okän-
da generationer både efter Jacob
Scolim och före honom. Av förnam-
nen att döma står denna gren,
v. Skolrnan, rätt långt på sidan^om
vår glen. 'Grenarna ha näml. icke
gemensamrna fömamn, och förnamn
gå även i arv inom en släkt. Vi se

hur Otto och Heinrish (Hinrich)
äro genomgående i vår gren. De här
förekommande CasPer, Jacob, Mar-

tin, Melöior, äro typiska medeltida
tyska förnamn för denna tralct

Som ett känt faktum måste ännu
fra,rnhålIas, att även våra förfiider
i Baltikurn på 1400- och 1500-talen
skrivit sitt namn Scholman, därur
sedan utvecklats formen Schulman,
v. Schulmann. En förfåggan hos
fackmåin har givi,t vid handen' att
form,en "Scolim" icke härrör ur lati-
net, utan ant'agligen ur det ur-tyska
eller ur-preussiska tungomålet.
?/istoriskt ter sig kulturutvecklin-

lt gen sålunda. Är 1198, under
korstågens tid, bildas den tyska rid-
darorden. Den anförtros uppgiften
att sprida kristendomens ljus till de
då ännu hedniska områd'ena i Ost-
Preussen. Är 1200 t,illdela,s de första
godsen och hospitalen i dessa trak-
ter den tyska riddarorden. Mellan
år'en 1220-1250 underkuvas urbe-
folkningen, preussarna, och de äldsta
stråder, gods och borgar grundas. I
norr. Iängs östersjökusten, blomstrar
dock sedan länge t,ill'baka, den mäk-
tiga Hansa-kulturen, med de rika
sf;äderaa Hamburg, Bremen, Ltibeck,
o. .a Riddarna utsträcka småningom
sin makt ända till östersjön, där de
år 1300 bemäktigar sig staden
Da.nzig.

Alltså c. 100 år, e.ller 3 g:€nera-
tioner, rymmes mellan dan tid kultu-
ren beg:ynner slå rot i dessa hed-
niska ödebyggder oc.h de här i doku'
menten nämnda åratalen i vår släkts
historia.

G:nom den tyska riddarorden i
Preussen sprides småningom kultu-
rcn till de hedniska områdena nord-
ost. mot Litauen. Dock har redan
lånh tidigare kulturen sökt sig
andra vägar till Balticurn.

Redan 114? uppmanar Påven de
nordiska ländernas furstehus att fii-
retaga korståg till de hedniska kust-
områdena vid östersjön. 1205 för-
sökte Danmarks konung, Waldemar
S,eijer, första gången erövra ösel,
dänefter 1218, men först 1221 lyckas
det honorn. Men ännu därefter mås-
+.e ofta trupper ur den i Kurland
grundade svårdsriddarorden tillkal-
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las, för att underkuva uppror. Så-
lunda berättas, hurusom är lD7 en
a146 på 2,0,000 man, rbestående av
svärdsrjddare, korsfaiare, Riga-bur-
gare och låingodsägare gå iiver isen
ti[ ösel. fu l2B7 sammanslås ge..
dan Svärdsriddarorden i Baltikum
med den tyska riddarorden. Man
kan lätt inse, att en stark lculturell
iåxelverkan mellan de båda orden-
statema efter sammansla,gningen
vidtager. T. ex. år 1334 kommer en
arm6 ridda,r.e ooh preussare för att
stÅ svädsriddarna bi i kriget mot
titauen.

Som slutresultat frarilrålleb föl-
jande fakta:

/4"1.,ti11 wisshet gränsande san-
- - - nolrkh'et kan man nu antaga att
vår släkt utgått från OsLPreussen,
diir den förekommit då tyska rid-
darorden där begynner slå rot allt-
så på t2- oc}l^ 1300.talen. Släkten
har antagit sitt namn, så som så
många andra släkter, efter ett jorda-
'gods i Kr. Provine Holland i Ost-
Preussen, ett "ad)igb förverk t.ill
godset Guistaimen", med namnet
Scolmn, Scolim, som åinnu i våra da-
gar förekommer under namnet
Skolmen.

Namnet har sedan geno,m seklerna
undergått en utveckling fidn Scolmn,
Scolim, Schcolmen till dels Schol-
man, Sollulman, dels Skolmarn, 

-en helt förklarlig utveckling, m:d
exempel på analoga fall på andra
gods i sanuna trakter. från sarnma
tid till nutid. Namnet har sålunda
ej något med det tyska "schule', att
skaffa.

En gren har stannat i dessa hem-
trakter, som jordägande, tills den år
1584 utdör på svärdssidan. Andra
medlemrnar har med kulturs't,röm-
men förflyttat sig österut, till de
nya landområden, 'Som under kris-

Alma Sohulman
Sedan Familjekrönikan utkom år

1938, har en medlem av släkten av-
lidit som genom sin ovanliga själs-
läggning och utpräglads personlig-
het är vä.rd ett omnämnsrde i släkt-
tldskrilt€n.

Den 16 september 1943 avled i
Tavastehus fröken Alma Lovisa
Sofia Schulman. Hon var den äldsta
dålevande medlemmen av släktenr-
vid sitt frånfälle i det närmaste 88
år, dock vid sina fulla själsförmö-
genheter intill sin död.

Fitdd å familjegodset La,utsia i
Hauho socken den 11. 12. 1856 som
den älsta i en stora barnskara, fick
hon den uppfostran ett dåtidaflicke-
barn ankom, genom undervrsning av
guvernant i hemmot Hennes lyck-
liga barndom avbröts dock vid 16
års ålder, då familjegodset såld:s,
till följd av faderns, major Carl
Leonard Solrulmans konkurs. Famil-
jen flyttade till Tavastehus, där man
begynte ett nytt liv under ytterst
brydsamma e&onomiska förhållanden.

tendomens tåickmantel erövras för
den västerländska kulturen. Sna-
rast vill man antaga, att denna em'-
gration österut skett sjövägen, eme-
dan denna kulturströmning är äldre.

Den i Riga 1412 föreko'mmande
Al:berf Scolman, va,rom redan nämn-
des, tillhör antagligen den hår be-
rörda g:renen Skolman, och ej den
på ösel, måhända samtidigt före-
kommande adliga ätten Scholman.
Sålunda ' klarnar här ett prc,blrm
som tid'gare forskäre, bl.a. gen. maj.
Hugo Schulman, brottats med;

-tt- -ll-

Där torde hon besökt Privata svsn-

ska flickskolan någon tid, rn:n av-
gick 18?1, för att därtefter deltaga
i skötseln av hemmet ooh de tal-
rika minderäriga syskonen.

Är 1882 unämndes hon till lära-
rinna för arr,betsfångar vld läns,fän-
gelset i Tavastehus, och vid nämnda
inrättning var hon sedan verksarn
som lärarlnna i 43 års tid. Äv:n
skötte hon tidtals orgelnistens ålig-
ganden vid sagda inrättning.

Alma Schulmans hem i Tavasteh.rs

var en medelPunkt för släkt och

vänner, icke endast så länge hennes

mor, majorskan Louise Schulman

levde, utan ock senare, ja ända till
hennes död. Ytterst sl;åktkär, vän-
fast och hjälpsam var hon, och

många äro de, sorn vid kaffekoPPen
fått njuta av hennös oförlikneliga
',Ami-tråtis"-skorpor. - 

Hennes livs-
syn bottnade i en djup religiositet,
dock var hon ingalunda världsfråi.rn-
mande, u,tan följde noga ända till det

siet^a med händelserna i dagspressen.

Hennes stora människokännedo'm,

förvärvad under mångårigt arbete

för sarnhiill,ete avskurn' oe,h hennes

kr,rstliga personlighet, var ägaade

att hjälpa henne i hennes tålamods-
prövande ar,bete. Vid srdan av sin

.. befattning tog hon även med stod
inöresse del i alla religiösa företag
i staden Tavastehus. Kristliga iö-
reningen för unga kvinnor bör icke

glömmas.

Som den sista överlevande av sill
syskonkrets bildade hon den sista

länken mellan nurtid och äldre gene-

rafirioner. Många Irautsra-minnen
hade hon bevarat, dem hon gärna be-

rättade för lyssnande syskonbarn.
Hon var ytterst f:istad vrd sin hem-

Forts. Ir. gid. l0
vänner från när och fiärran. Ett
100-tal telegram anlände under
dagehs lopp, varvid må nämnas'
att en del släktingar genom
Schulmanska släktfonden hyllat
dagens tfältar, och en massa
presenter fyllde'Tödelsedagsbor-
d:t". Då vardera jubilarcrna in-
tressera s'g för konst, var det ej
något under att konstverk fanns
bland presenterna. 'Sålunda fingo
både Otto och Willy var sin olje-
tavla målad av deras farmor
majorskan Luise Schulrnan, den
ena förestållande släktgodset
Lautsia i Hauho på 1850-talet
samt var sin dl,to målad av deras
far Dr. Hjalmar Schulman. Dess-
utom hade Iliivola gårds f.d.
lantbrukspraktikanter förärat sin
husbonde ett konstverk. Även
må nåi,mnas, att en mycket gam-
mal och praktfull Schulmansk
vapenring i utarbetat massivt
guld, som enligt traditionen all-
trd tillhört kaput i slä'kten, men
efter majoren CarI Leonard
Schulrnan som burit den, hamnat
hos arkitekt Allan Schulrnan i
Viborg, nu alrr hans son ing. Ch.
Schulman överlämnades åt Otto
Schulman.

Innan festmiddagen vidtog må
nämnas ett trevligt inslag i att
roa gåisterna 

- en uplxisning av
gårdens hästar. Hästparaden in-
leddes med uppvisande av ett
avelssto jämte dess avkornma,
8 sb. praktfulla djur. Därefter
kommo gårdens unghästar 6 st,
glänsande och välryktade, samt
tiil sist moderston med småföI.
Isynnerhet de sistnämnda tycktes
själv vara roade av cirkusföre'
sällningen odr stiillde till en dans
som ernellanåt såg nåsot farlig

socken Hauho, där hou på gamla da-

gar ägde en liten stuga.
Älma SotruIman ooh hennes g:am-

maldags gästfria hem bevaras i ljust
minng inom sliikten.



ut för både åskådare och dem
sorn uppvisade djuren, näml. hu-
sets söner och lantbruksprakti-
kanter. Så följde en parad av
ett hundratal ankor och gäss, och
till sist en uppvisning i hund-
dresyr av Dr, Ivar Wallgten,
(Willys svåger).

Vid middagen hölls flere tal.
Följande dag var sedan Hiivola
gårds underhavande, ett 80-tal
personer, bjudna på middag, som
avslutades med dans i en närbe-
lägen vacker björkhage, varför
festen kan sägas ha räckt i da-
garna två.
O 60 vuotispäivåänsä vietti les-
kirouva Tyyne Karoliina Schul-
man os. \Mickström 22. 8. 1946
Harjavallan Käpylässä lähimpien
omaistensa keskuudessa.
O I närvaro av Univers'tetets
rektor, kolleger och anförvanter
sammanlagt cirka 60 personer,
ventilerades en 9 november 1946
vid Alexanders Universitet i Hel-
singfors i odr för erhållandet av
doktors gtaden, en av.rned. l'c.
Rolf Koulumies författad medi-
cinsk avhandling: "IJrber die
Wirkung der Metallohloride der
zweiten Gruppe des periodischen
Systems auf verschiedene Mikro-
org'anismett". Som opponent fun-
gerade professor P. Mustakallio
och som custos professor W.
Kerppola.
I Den 29 november 1946 föddes
på Boijes förlossningshem i Hel-
singfors en son till Eva och Allan
Schulman. Han kommer vid do-
pet att undfå namnen Leif-Allan
Carl Morgan.
I Torsdagen den 13 februari av-
led på Ston-Tötar gård i Sydojo
doktorinnan Hedvid Matilda
Schulman, född Rein. änka efter
fil. dr. Hjalmar Schulman. Horr
var vid s'tt frånfälle 75 är gam-
mal. Jordfästningen förrättades
i hemmet varefter biläggningen
försiggick på Helsingfors gamla
begravningsplats. 

c h. s.
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re August v. Schulmanns son, Axel
arbeta. Adregs: Marqua,rtstein,
Traunsteln, Unterer Miihlfelsweg 6 b
bei Knöll, B,ayern.

Hans v. Schulmann befinner sig
i ett läger för f. d. estniska med,bor-
gare i Danmark.

Magda v. Schulmann bor i Liibeck.
Harry v. Sohulrnann befinner sig

i Hessen hos greve Sponeek, där han
har anstilllning på Statsstuter'et
Altefeld. Hans hust,ru Margaretha
v. Mensenkampff är släkt med grave
Sponeck.

Nikolai v. Schulmann (ogift) har
anställning i Westphalen som träd-
gårdsmästare vid en Spritfabrik.
Adress: Gladbäck, Westphalen,
Biiersche Str. 159.

Heinz v. Schulmann är verksarn
som arkitekt i Frankfurt am Main,
W:nterbuch Str. 41, Gross Hesser.

Dr. We,rner v. Sahulmann, sysslar
med hemslöjd ooh bor med sin mo-
der, Karin v. Rosen, i Dahme, Ost-
holstein, Provinz Schleswig-Holstein.
Hår bor också Ingeborg v. Bux-
hoevden, född v. Schulmann, med sin
familj.

Hselotte v. Schulman studerar
konstindustri i Mtinchen.

'Woldemar v. Schulmann avled i
Meckl'enburg i september 1946 och
ligger begraven å godset Brunn,
ägare baron Otto v. Oerzen, gift med
,baronessan v. Baer. Hans änka
Anna v. 'Wrangel bor hos sin son
Harry v. Schulmann i Hessen,

Ryttmästare Fritz v. Schulmann
och hans fru, Tyra Hasselblad, äro
bosatta i Stockholm. Adress: Grev-
turegatan 82,

Woldemar v. Schulmann är död.
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