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60 åt.

fyllde den 25 oktober i Kristinei-
stad, doktorinnan P a uline
Sofia (Polly) Forssell,
född Schulman.

Jubilaren uppvaktades redan
natten till bemärkelsedagen med
sång av vänner och grannar,
och följande morgon av Meto,
distföreningens sångkör Under
dagens lopp sökte sig en jämn
ström av gratulanter ut till
Skogstorp, och på kvällen sam-
lades där medlemmar av Meto-
distförsamlingen till ett ange-
nämt samkväm. En mängd gå-
vor, blommor och telegram an-
lände under dagens lcpp.

'7öq.tla.d. 704.rin4.
Den 7 november fyllde bergs-

rådet Petter Forsström
70 är. Han blev på sin bemär-
kelsedag varmt hyllad med ett
stort antal adresser, gåvor,
blommor och telegram. Bland
annat uppvaktades han av arbe-
tarna vid Lojo Kall<verk A/B
med en svensk- och finskspråkig
adress av följande lydelse:

"Herr bergsråd. - Med an-
ledning av Eder 70-års dag be
undertecnade arbetare vid Lojo

(sa '21

/5.4. /918
Under det gång:ra året har

släkten Schulman både f örlorat
och fått nya medlemmar, vil-
xet framgar av familjenotrserna.
Döden tar bort de gamla men
ett nytt släkte växer upp, som
fortsätter där de slutat Barn har
fötts vilket borgar för att släk-
ten inte kommer att dö ut, och
nya äktenskap har ingåtts. Li-
vet fortsätter och släktföreningen
omfattas av samtliga medhrm-
mar med stort irtresse.

Föreningen har nr:mera lyc-
kats åstadkomma en vacker ad-
ress, försedd med det Schul-
manska vapnet, avsedd att an-
vändas vid kondoleanser eller
gratulationer m.m. Därför upp-
manas alla till släkten hörande
medlemmar, att vi4behov göra
bruk av den. På det sättet kom-
mer föreningens släktfo:rd också
att erhålla välbehövliga tillskott.

Släktkrönikan finnes till salu för ett
pris ar Fmk 250: - oinbunden, (I Sve-
rige Kr. 10: -) genom ing. O. Schul-
man i Tammerfors.

Släkttidskriften N:o 1 och N:o 2 atå
även att få för ett pris av Fmk. 100: -
(i Sverige Kr. 1: -).



Kalkverk A/B att få uttrycka
vår uppriktiga lyckönskan och
högaktning. I samband härnred
ha vi ihågkommit Syd-Lojo
h jältegravsfond.

Linder 50 års tid har detta
företag under Eder fasta ledning
från er ringa början vuxit till en
stor industri. Sam Lidigt har
även arbetarnas antal vuxil från
ett par l0-tal till en tusenhövdad
skara. För oss har ni varit en
fordrande, men rättvis och väl-
villig husbonde. Vi erinra oss
särskilt de många handräcknin-
qar av olika slag, som på Eder
åtgärd kommit oss till döI. För
allt vaC ni, herr bergsråd, betytt
för oss uttala vi er fast förhopp-
ning, att vi snart åter måtte få
se Eder r'älbehållen bland oss."

oop.

Den 25 maj l94T förrättades
dop hos Tönnes och Maj-Britt
Schulman för deras son. dossen
erhöll namnen Morgan Tönnes-
son. Dopet förrättades av pad-
tor Thor Westman. Fadärar
voro fru Ea Be;rgström, fröken
Inge Nyber g, ingenjör Clas An-
delin och Karl Artur Korkman.
Gossen bnrs till dopet av sin
lnor.

Qiqda.

Äktenskap har den l4 dec. an-
no 1947 ingåtts mellan godsäga-
ren Henrik Thomas Waldemar
Lindeberg, herre till Sjund-
by, och Elsa Lautsia Schul-
m a n, (Tab. l7). Vigselakten
förrättades på Tötar gård i
Lojo.

(Forts. s. 7)

Sltikttn,ötut /2. 4. -47
Den 12 april 1947 samlades

släktföreningens medlemmar hos
Dr. Rolf Koulumies i Helsirrg-
lors. Närvarande voro 25 per-
soner. Detta släktmöte var ett
s.k. allmänt släktmöte, vilket i
stadgarna förutsättes äga lum
vart annai år, - då bl a. val
av släktnämnd förrättas. Den
förra släktnämnder återvaldes
och består den av: ing. Otto
Schulman, ordförande, övriga
nämndsmedlemmar f ru Margit
Forsström, direktör Morgan
Schulman, doktor Rt lf Kr"rulu-
mies och fil.mag. Willy Schul-
man. Kassör är f rökcn Auda
Schulman. Efter det ordföran-
den uppläst en kort rcsumd över
den senaste två-år'speriodens
händelser, hedrade han minnet
av den 13. 2. 1947 bortgångne
släktmedlernmen, doktorinnan
Matilda Schulman, genom att
uppläsa en över hcnne författad
minnesrula.

Medlemsavgiftcn för manlig
meClem bibehölls vid 200:-.
Avgiften för kvinnlig medlem höj-
des till 100:- medan för barn
bibehölls 25:- mk. Härefter
framvisade ing. Otto Schulman
en av honom uppgjord. stamtav-
la över släkten. Den var utförd
i stort format, omfattande en hel
vägg. Genom att sålunda se för
sig de olika släktgrenarna före-
nade med alla persorrer införda
pä rätt plats i "stamträdet",
fick man en överskådlig blick
över de tre fortlevande huvud-
grenarnas storlek, utbredning

(Forts. s. 6)

2-

(rIAp. u rkit(tnd,
I Greif walds Universitäts ar'

kiv fann Dr. Werner v. Schul-
mann för någon tid sedan en
tryckt kondoleans skrift ar, bl.a.
följande innehåll:

Trost-Schrift
An

Den Wol-Edel gebohrnen, Ge-
strengen, Vesten und Gross-

Mannhaften Herrn, Herrn
Olto Schulman,

Ihr Königl: Majest: zu Schweden
Hoch-wolbestaltem Raht, Obris-
ten und Ober-Commehdanten der
Hansee-Stadt Stralsund, &. C.

Wie auch dessen Hertzliebeste
Hauss-Ehre, Die Wol-Edelge-
bohrne, Ehren- und Viel-Tugend-

reiche Frau, Frau
Anna Catharina

Geborne Mörnerin
uber

den vor Merschlichen Augen
zwar allzugeschwinden, aber in
Gott seeligen Hintritt, Ihres

Hertzliebsten Söhnleins,
Otten
von

'Axelius und \ Lillien,
Gustavus Helmerus i F'eyherrn
iibersendet aus Greifswalde.

Friherrarna Axel och Gustaf
Lillie frambära makarna Anna
Catharina Mörner och Otto
Schulman sitt deltagande i an-
ledning av deras lilla sons död.
Axel Lillie var gift med Christi-
na Mörner, en kusin till Anna
Catharina. Det har tidigare va-
rit oss bekant, att familjen Ot-
to Schulman haft fetn söner och

sju döttrar. men hittills ha en-
dast tre av barnen varit till nam-
:ren kända, näml.: Beata, Adam
och Leonard. Genom detta fynd
veta vi nu, att en gosse het-
te Otto. Ur texten framgår
dessutom, att sonen varit helt
ung, "eine Freude des Alters"
för föräldrarna och icke ännu
nade studerat. Vidare framgår,
att de ännu ha tre barn kvar i
livet: "So habt ihr auch . zu
Euretn Troste noch drey wolge-
z lgenc liebe Kinder, welche
wann Ihr S'e erblikket, Ihr nichts
anders werdet dann dieses ge-
denkken: dass der allgtitige Gott,
da Er hette alles sein Figenthum
wol abfordern können, dennoch
Euch den grössern Theil gegön-
net u. gelassen . . ." Vi se att
namnet "Otto" sålunda förekom-
mer i varje generation även in-
om den svenska grene:I. Här
förekommer namnet i en form
som är rätt vanlig i for:ra tider,
näml. "Otte".

Skrivelsen är tryckt av Jacob
Jegern år 1652.

7tnterfuru nrl e tki,ktmzrt lzm.

Ur. en dansk tidning saxa vi
iör den 6 Jan. 1947 följande no-
tis:

Den estniske Pianist Hans
Schulmann giver paa Fredag en

Koncert i Hornung & Mollers
Sal, hvor han bl.a. spiller Beet-
hovers Sonate Op. lll, Brahm's
to Rapsodier Op. 79, Schumanns
Bornescener, Chopins f-moll Bal-
lade samt Berceuse og Harmo-
nies du soir af Liszt.
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Suri*tinrle
ell a.o. rlp. ,fchuJnu,ntkn

(Då gen. maj. Hugo Schulnan
formodligen icke besökt detta
gods i Sverige gjorde underteck-
naC sommaren 1938 t'tt oesök
därstädes.)

Svärtingt: säteri ligger i Östra
Eneby socke: av Bråbo härad i
östergötland, l5 km. från sta-
den Norrkiiping. Godset hör till
de älsta i landet. I hallen fanns
cle olika ägarna ända från 800-
talet angivna på en rad sköldar
längs takfrisen.

Uppgifterna från de tidigare
århurdradena torde rräl tillhöra
mer sägnen och traditionen än
historien. Redart på 800-talet lär
det emellertid ha funnits en el-
ler flera gårdar i Svärtinge och
de innehades av en man, som
hette Svart. Under 900-talet
ägdes gården av Grim Svertrng-
son. Traditioren f örmäler att
en fylkekonung, Rangfast Mår-
son på Engjanäs som förde
krig mot ägaren till Svärtinge,
om natten gått över sjön Glan
på en timmerflotte och uppbränt
Svertinge, varvid Grim Sver-
tingson blev innebrånd på sin
gård. Denne Svertingson var
giit med Thora Th.rrf insdotter
från det närbelägna Ringstada.

Under samma århundrade var
även Ulf och Sverting Sverting.
son herrar på Svertinge och un.
der de föl ja:rde århundradena
rram tlll l200-talet ägdes gården
av släkten Svart eller Svertinge.
Svärtinge nämnes år l32l i lng-
ricl Svantepolksdotters testamen-

/a mi,lipaorl tpn i. $oexi.qc..

te och tycks sen ha tillhört Vad-
.,tena kloster, samt Irän är 1527
släkten Sture. Är 1543 består
goCset av dels frälse, dels f.d.
kyrko- oclr klosterhemman, de
förra tillhöra då ätten ,Sture

- "Herr Schvante till Svertin-
ge" och "Fru Elina till Thärnö".

Frår 1600-talet känner man
alla agare. Det är err lång rad

Svårtlnge.

namn på vapensköldarna längs
hallf risen. med hovmarskalken
Berndt Didrik von Mörner av
Zellin och Classow som första
och dennes svärson. överkcm-
mendanten Otto Schulman (f.
1601, t 1653) som andra namn.
SeCan 1632 hade han kornmit i
besittring av kloster- och kyr-
kohemmanen samt en del av
frälsejorden, som donerats ho-
nom 1630 på Norrköpings be-
sluts villkor

Från hans tid fanns ännu, vid
mitt besök, i hallen på Svärtin-
ge åtta långa pikenerar-lansar,
vilka han, enligt uppgift, fått
som gåva under 30-åriga kriget.
De buro inskriptionen "Till gåva

4 - ) Irt'ÅLso*'t-

I

t'
J.

och välsignelse". (Dessa lansar
äro sålunda de älsta släktföre-
mål bevarande till våra dagar.)
Av alla sina i Sverige ägande
domäner torde han ha betrak-
tat Svärtinge såsom huvudsäte,
där han bodde under sin vistel-
se i Sverige.

Efter honom ärvdes Svärtinge
av hans son, överstelöjtna;rten
Adam Schulman. (i 1687). Är
1683 kallas det säteri, uppbyggt
av 6ll2 donationshemman med
3ll2 rå och rör. Efter Adam
Schulmans död innehades det
av hans änka, friherrinnan
Christina Posse af Hedensund
(f. 1652, f 17241, som fick be-
hålla det på livstid. Under sin
långa, }7-äriga änketid, bor med
henne på Svärtinge hennes enda
dotter Anna Märta Schulman,
gift med överstelöjtna:rten Adolf
Johan v. Hilchen. Ur de knappa
meddelandena i östra Eneby soc-
kens kyrkoböcker kunna vi ana
oss till de glädje- som sorgetill-
dragelser, vilka under årens lopp
utspelas på Svärtinge 1701,
1702 och 1707 födas de Hil-
chenska barnen, o-.h deras
barnsöl firas på godset. 1708
'åter avlider en liten son därstä-
des, l6 r,eckor gammal. Den
åldriga modern hinner bevittna
både sin dotters frånfälle, 1718,
och sin svärsons, 1722 Själv av-
lider hon, som redan nämnts
1724.

Sedan 1725 innehas godset av
överstelöjtnanten Erik Axel Eke-
hjelm, som var gift med rytt-
mästar Otto Henrik Schulmans,

en kusin till Anna Märta
Schulman -r änka, Christina
Appelgren, i hennes andra gifte.

Därefter kom det till hennes sys-
terdotters ma:r, ma jor Daniel
Pfeiff och 1783 hans måg, kam-
marherrn Axel Wilhelm Gyllen-
krook.

Den förstkända huvudbyggna-
den på Svärtinge hade legat all-
deles invid s jön Glan Grunden
efter en 14 meter lång och 8 me-
ter bred byggnad, soln på 3 si-
dor varit omgiven av vattcn c'ch
på den fjärde av e:r grav till
skydd för angrepp, har senare
tunnits i närheten av siön. På
1700-talet nedrevs av dåvarande
ägaren, kammarherre Gyllen-
krook, en manbyggnad, som var
belägen vid gamla trädgårclen
invid sjöstrande: och bestod av
ett långt envåningshus med ut-
byggd sal åt sjösidan. Han upp-
förde den nuvarande byggnaden,
en vacker, tvåvånings stenbygg-
nad. belägen ett par hurdra me-
ter från sjöstranden, omgiven av
en lummig, 24 tunnland stor
park och med tvenne mindre
flygelbyggnader, sonl så ofta
Iörekomma på svenska herlgår-
dar. Från huvudbyggnaden le-
der er rak gång ner tlll Glans
strand.

Gyllenkrooks dotter Kristina
Lovisa, gift med greve Pchr
Adolf Kalling, (f 1844), och de-
ras son, greve Ludvig Konstan-
tin Kalling, (t 1854) äro dc sista
adliga ägarna. Därefter innehas
godset av grosshandlar Eniiör-
ning, grosshandlar Petterscns
sterbhus och, vid mitt besök på
godset, av godsägar Axel Eril<s-
son.

De fle'sta spökhistorier och
otaliga arekdoter om lönndörrar
och gångar sorn bcrättades av

{) ,f
,l
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'De. 
a bta, rirct'nl-Pn L

Ilänvisarde till artikeln i ett
ti.Jigare nummer av släkttidskrif-
ter, utgivet 12. 4. 1947. där den

i Ost-Preussen, På l3-, l4- och

l5OO-talen förekommande adels-
släkten von Skolman behandlas,
kan det vara av intresse att göra
en sammalrställning av de äista
åratalen även irom vår egen

släktgren '-- Scholman - Schul-
man - där der först uPPträder
i Balticum. Det lörekommer
näml. äldre åratal än det doku-

Ien,t3ligt be"isba* 1495, den

(Forts. fr. s. 5)

.rärdsfolket härstam made f rån
Gy'llenkrooks tid, varför de icke
ha intresse i detta samrnanharrg.

U. S.

(Källor:'l) 
östergötlands Dagblads 1ör-

dags bilaga 2. 10. 1937.
2) "Historiskt, geogr afiskt t ch

statistiskt lexicon över Ös-

tergötland", av Anton Rid-
deritad. NorrköPing 1875-
1877.

3) Östra EnebY kYrkoböcker.
4) Personligt besök På egen-

domen år'1938')
(Forts. fr. s. 2)

och inbördes f örhållande. Med

tillhjälp av stamtavlan genqq-
sicks 

- 
släklgrenarnas må:rgskif-

ånde öden varvid tYdligt fram-
gick huru de Yttre Politiska hän-
äelserna helt forma familjernas
och de cnskilda släktmedlem-
marnas öclen. Till slut f ram-
drogs en tnassa intressanta sta-
tistiska uppgifter om släkten, re-
fererade På annan Plats i d€t+tr
nummer. fY'= f

uri,r iltiktu hita+ia.
7 okt., då ordensmästaren Wol-
ter von Plettenberg f örlänar
släktens äl:ta till namnet kända
"statnfader" Hei:rictr Scholman
godset Thomel i Peude socken
på ösel. Denna urkund bevara'
äer ännu före senaste krig i

Thomel arkiv i Arnsburg. Från
denne Heinrich Scholman här'
stammar samtliga grenar av
den ganska vittutgrenade släkten
på öiel, i l,ivland, Estland, - se-

nare Ryssland, Sverigc, Finland.
Då samtliga grenar biukat sam-

ma vapen, den liksidiga trian'
eeln, oih inga andra vaPenfor-
irer förekommit i Balticum, *an-
manttt;gu'lör glvet; att den nYss

nämnde Hei:rrich Scholman re-

-dan brukat denna vaPensköld,

1 fastän de älsta bevarade sigil-
avtrycken äro först från slutet
av 1500-talet. Men det nämnes
också i olika sammanhang, att
släkten förekommit i Balticum
redan långt tidigare.

Vi ha först den för oss alla be-

l<anta a:rekdoten om släktens
härstammirrg från Danmark. En
Danais Scholman (: dansken
på latin) skulle ha kommit till
ösel mecl konung Waldemar II,
då denne kom för att utbreda
kristendomen till dessa trakter:
Det skulle i så fall varit 1205,

l2l8 eller 1221, efter vilket sist-
nämnda år danskarna slutligen
få fotfäste I Balticum.

Denna "familjetraCition", så

som den nämnes, berättas bl.a;
av den kände, baltiske historie-
forskaren F. C. Gadebusch, som
levde 1719-1788 och som ant,
hört den av dålevande släktmed'

lemmar. Dessutom skulle det i
en dansk historieskrivare An-
derssons verk omlämnas, att
släktr:n, räknas till konung Wal-
demars vasallsläkter. En !ör-
frågan i Danmark om namnet
Scholman-Schulman förekom-
mer därstädes på ifrågavarande
tid, har givit negativt resultat.
Det var också att vänta. I ko-
nung Waldemars korståg deltog
dock riddare och andra korsfa-
rare bl.a. från tyska riddaror-
den. Dessutom kan traditionen
förstås så, att vår släkt, liksom
mången annan riddars!äkt, inkom
i landet denna kustväg, till följd
av dcn kulturströmning som med
kristcndomens införande begyn-
ner i Balticum, utgående just
frår nord Tyskland. Alltså som
en direkt följd av de danska
korstågcn. Ett studium av bib-
tiotcket i Watikanen kunde må-
hän<la kasta ljus över dessa av-
lägsna tider.

Enligt en annan av Karl Cus-
taf r'. Schulman (1702. t 1765)
upptt cknad tradition skulle en
mcrllctn av vår ätt redan 1323
ha tilklclats ett gods i förläring
och skulle denna förläning år

..1491-r omär:drats till -hesittnings-
r iit t.

Vidare herättas, att släktmed-
lcrrrrrrarna på ösel, vid där före-
kotnmande bondeoroligheter,
lll45, skulle tillintetgjorts, sånär
som på en, vid namn Detlaus,
Detolaus eller Detley, vilken
rundkommit till Riga, därifrån
han senar e återkommit nred
"Landrichterns" till ösel trupper
och varit behjälplig vid de upp-
roriskas underkuvande, Detta
meddelande härrör sig också av

den nyss nämnda hrstorieiorska-
ren F. C. Gadebusch. Att till
och med ett förnamn här före-
kommer ger berättelsen onekli-
gen en bismak av sanningsenlig-
het.

Dessutom vet man, att vid be-
riktigardet av adelsmatrikeln i
Estland i början av ryska tirien,
erhöll huvudmannen för där-
boende gren av ätten, landrådet
Berend Johan v. Schulman till
Sall och Hackeweide, är 1744
20ll uppmaning att franrlägga
bevis f ör sitt adelskap och
konstatera ärftligheten av rid-
derskapet ända till tiden för or-
de:rsväldet. Han nämner då bl.a.'
att han skulle kunna dokumente-
ra en betvdligt äldre possesion
på ösel, än nyssnämnda 1495,
om ej därvarande arkiv för län-
ge sedan blivit förstörda av eld.

Då i Estland den nya adelsord-
ningen år l786 införes blevo brö-
derna Otto Wilhelm v. Schulman
till Sall och Georg Detlef v.
Schulman till Hackeweide inför-
da i 6:te boken av Estländska
guve rnements- adelssl äl;tregistret.
De anföra härvid i sin inlaga till
registerkommissionen, att famil-
jen sedan är 1464 levde på ösel,
utan att clock a:f öra närmare
oevis för rietta åratal.

Vi se alltså att äldre åratal än
1495 skymta fram inom familje-
traditionen, de flesta med Osel
som förekomst ort.
(Forts. fr. s. 2)

Den 5 f cbr. 1947 ingicks i

Lindau anr BoCensee, Schweiz
äktenskap nrellan dipl. arkitekten
Heinz Tuwc v. Schulmann (Tab
48) c.,ch f insl<a rnedborgaren,

rt
1

I

rt
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f röken Edith Marltra Maria
Spies, född 2. I l. l9l9 i Helsrng-
fors.

Efter att 1932-38 besökt Pri-
vata Sven:,ka Flickskolan i llel-
s'ngfors stttderaCe ho:r vid Greta
Pohjanheimos Textilskol2 i sam-
ma staC, där hon erhöll slutdiP-
lrm 1940. I våra senaste krig
Celtog hon som lotta. 1944 i
september överflyttade hon jäm'
te föråldrar till Dresden, däri-
från de följande år överflyttade
till Lindau. Hennes f öräldrar
äro innehavaren av ingeniötbY-
rån A. Reuter i Helsingfors, i:l-
geniör Bruno Max Spies och
'Agnes Augustine Flelene Scho-
bloch. Den senare är er syster
till Baronessan Rosie v. Rosen,
(född Sshobbloch), gift med Ba-
ron Edvard v. Rosen. en mor-
bror till Heinz v. Schulmann.
De :r,vgifta äro bosatta i Frank-
lurt am Main.

.Dttl4nll,.
Den 13 februari 1947 avled

doktorinnan Hedvig Matilda
Schulman, född Rein, på Stor-
Tötar gård i Lojo socken. Hon
var född d. 3 aug. l87l och var
dotter till universitetets vice-
kansler, verkliga statsrådet Karl
Gabriel Thiodolf Rein oclt hans
maka Hedvig Maria Sofia Flo-
rin. Från denna hemmiljö beva-
rale hon ett mångsidigt kultu-
rellt i:rtresse, - litteratur, konst,
musik. Utdimitterad från Finska
fruntimmerskolan i Helsingfors
lB88 genomgick hon Konstför-
eningens ritskola, varefter hon
absolverade ritskolelärarinneexa-
men vid universitetets ritskola.
Den 3. 12. 1892 ingick hon äk-
tenskap med dåvarande lektorn
i naturalhistoria Otto Carl

F-lialmar Schulman, och kom
därigenom att ägna sitt liv åt
skötseln av sitt hem, vilket hon
mel aldrig svikande omsorg
qjorde. Ett särdrag som karak-
täriserar henne och som kan
sägas vara ett arv av den miljö
hon uppväxt i, är den omutliga
rättskärsla som kännetecknade
henne. Hon hade inom sitt för-
äl-lrahem och senare inom sin
vänkrets ge:omlevat den rätts-
kamp., som på 1890 och början
av 1900-tatet i vårt land fördes
mot det y+tre våldet, och som i
hennes fader, professor Rein,
räknade en av der konstitutio-
nella åskådningens och det pas-
siva motståndets orubblige leda-
re. När tlet gällde att stå för
rlet hon ansåg vara rätt, dag-
tingade hon aldrig, utan sade sin
åsikt utan att låta sig förskräc-
kas. Plikten utgjorile hennes
rättesnöre i livet, uppoffringer
för sin familj det karaktäristiska
i hennes vardagsliv.

Barndomshemmet Tötar, vil-
ken egendom gått i arv inom
hennes mödernesläkt i flere led,
med dess traditiorsrika minnen
hade säkert till stor grad väckt
inom henne det sinne för släkt-
tradition, genealogr, intresse för
släkter, människor och släktföre-
mål hon i så rikt mått hade.
Ehuru ingift i den Schulmanska
släkten, hyste hon ett varrnt in-
tresse också för denna släkt och
många minnen, till ex. beträf-
fande släktföremåls härstamning,
har genom hennes hågkomster
bevarats tilr senare släktled.

Jordfästningen förrättades i
hemmet på Tötar varefter stof-
tet nedsänktes å Helsingfo,'s be-
gravningsplats.


