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Då nu 10 år förflutit sedan
Släktkrönikans tryckning kan
det va,ra på sin plats att granska
de förändringar so{m under detta
d,ecennlum förekomnit inom vår
släkt. Tyvärr har situationeu i
viir,lden icke så stabiliserats, att
det va,rit oss möjli.gt att ånyo
återknyta den kontakt med den
Livländska grenen, som defini-
tivt avbröts av dLen på det första
värld,skriget föIjande omvälv-
nilgen. En del m'edlemqm.ar åv
d,enma gren, - en rr-r*indre del, -ha trol,igtvis kvarstannat i Ryss-
land, där clet självfallet ej varit
möjligt att ens per korrespon-
dence b,e,driva genealogisk,f orsk-
ning. En annan del skingrade,s
sum emigranter ut över det for-
na Rysslanrd,s g:r,äns,er. Försök
som gjorts att genom ryska emi-
grantcentralerna i några euro-
peiska huvud,st?i.der kom.ma i
kontakt med eveutuella flyktin-
gar ha ej lett till resmltat.

Den finslta. grenen.
Då släktkrönihan utkom, t9BB, om-

fattade den finska grenen 4Z p,ersoner.
Nu omfattar d,en 58 p,ersoner, vadan
en ökning av 11 personer fönekom,mit.
Några m'edlemmar av denna gren ha
eur,ellertid överflyttat till Sverige, där
de blivit svenska medborgare och
upp,tagits på svenska riddarhuset un-

der sliiktens gam,Ia nummer (N:o 176).

Genealog:iskt sett rnåste dessa ännu
räknas tillhöra den finska grienen.

TAB. 16.

Av nrajor Carl Leonard Schulmans
(sid. 248 i Krönikan) talrika faurilj
levde ännu 2 medlemmar vid Kröni-
kans tryckning.

A.lma Lovisa Sofia, avled i sitt
hem i Tavastehus d. 14. 9. 1S43 i en
ålder av 88 år. En nekrolog över
h,enne har iusått i Släkttidskriften
N:o 2.

E I' I'e n Hulda Loyisa, änka efter
generalmaj,oren vitl amiralitetet tr'red-
rik Wilhelru Seiin, avled i Helsing-
{ots 25. 5. 19å8.

TAB. 17.

H'edvig Matilda, ända. efter ör'er-
läraren, fillic. Otto Oar.l H j, a I rn a r
Schulm,an,, överflyttad,e till sin egon-
dom Stor-Tötar i Lojo, där hon bodde
intill sin död 13. 2. $fr. I Släkttid-
skriften N:o 3 ingår en nekrolog över
lrt'nne.

Barn:
E I s a Lautsia, lämnade sin bank-

vr.rksaruhet i H,elsingfors och flyttade
till Lojo övertagande skötseln av mö-
rlernegodset Stor-Tötar, där de g:o-

nomg:ångna krigsår,err städlde stora
krav på godsförvaltningen. I{on in-
gick 14. 12" 1947 äktenskap med gods-
ägaren Ilenrik Thomas Lindeberg,



t. 21. 6. 189{}, h.erre till Sdundby i
Sjundeå.

Hedvig Beata Sofia Lovisa, är
fortfarande bosatt i Helsingfors, där
hon ger musiklektioner, både privat
ocrh vid Folkkonservatoriet. Deltog
som sanitetslotta i våra båda krig.

TAB. lE.

O t t o, Gabli'el Leonard, anställd vid
O,Y. Finlayson-Fo,rssa Ä.8. bomulls-
l'abriker som che,f för väverie't i Ta,m-
m,erfors. I vinterkriget 1.93*.-40 kom.
rnenderad till industrin, med samti-
digt militära uppgifter på orten. BI.a.
var han för industristab,ens i Tam-
rnerfors räkning kontrollant över vis-
sa arm6leveranser av textilvaror. I
vårt andra krig varhan en tid inkallad
som kompaniche'f för 108:de luftvärns-
mas'kingevärskompaniet. Deltog i ope-
rationerna först i Rukajärvi riktnin-
gen, därefter i framrryckningen över
S uoj,ärvi - Veskelsrs 

-Säämä 
j ärvi-Ää,

nislinna. Kapten i reserven, Innehar
ltm 39--40, Fr. K. 4 med svärd samt
Fr. K. 4 n'ed eklöv och svärd. Ord-
förande b,I. a. i Sl.äktföreningen Schul-
man r, f. - Hans hustru Hedvid Mar-
garcta (Oreta) Christina Sil6n, var
under det senare krig,et inkallad som
sjuksköterska, arb,etande somr avdel-
ningssköterska vid 10:de FäItlasarettet
i Tammerfors.

Barn:
Otto' E r i k Christoffer, f. 18. 9. 198b,

elev i Svenska Samskolan i Tarnme,r-
fors.

Christina Margareta, f. .12, 8.
1039, el'ev i Svenska Folkskolan i sam-
nra stad.

Johan Ifenrik Lennart, f. 1b. 6.
1943 i Tamrnerfors.

TAB' 19.

Karl WiIly Edvard, sedan 1&99
disponent för O.Y. Lahden poittimo
A.B. jästfabriker i Lahtis. Und,er kri_

gen komme.ud,erad till industrin, till-
hi'r'antle luftvärnet i Lahtis, så som
>suojeluvalvoja> för 8 luftvåirnskom-
p:rniet om'fattand,e ett industridistrikt.
Inn.ehar Mm 39-40 samt luftskydds-
nredaljen. X'lyttade 11red sin fam,ilj
1!1.1'5 tili sin egendom Hiivo,la i Riihi-
mäki. Medl'em bl. a, i Finlands Svin-
arelsförenings dirsktion sarnt uti di-
r"oktionen för ett antal lrokala lant-
brukssammanslutningar.

Hans hustru, Fl'orrence Aina Ulrika
(U l l a) Tamm,elander är verksam bl,a.
som ordförande för sammanslutningen
>:Maatalous Naiset" på orten och ord-
fiirande uti Hiivola folksholas direk-
ticn. TiUhört Lotta-organisationen.
Under kriget skötte hon Hiivola gård,
därifrån förval,taren och 11 karlar
voro uttagna i kriget.

Barn:
Otto Oarl-Henrik, f.25.12. 19BA

elev i Lyceet i Riihimäki.
Carl-Axel Wilhelny f.L4. 11. 1gAA,

elcv i samuna läroverk.
Carl-Fr,edrik Hjalmar, f.20. 1!".

1938, el'ev i Folhskolan i Iliivola by.
Carl-Gustav Leonard, f. 10. 6.

1943.

TAB. 20.

Barn til,l arkitekt Allan Carl Waldo-
mar Schulm'an (sid. å3?).

Tauno Yeli Christer (Brode), flyt-
tad,e 1944 till Hiivola by i Riihimäki,
där han bedriver sin rävfarm )Hs.
vin Turkistarha>. Under kriget kom-
nrenderad till Flygdepo,n i Tammer-
fors. Mm. 3$-40. Ingick äkteuskap
2i. 3. 1943 i Helsingfo.rs med If o I I i n
I(yllikki Huomolin, f. 11. 1. 19ZZ i
Luumäki, dotter till. byggmästaren
Mauno Huomolin och hans m,aka Ida
Sairo. Besökt >Kauppakoulu> i Lah_
tis, Tilhört Lotta-organisationen.

Son:
T a u n o Erik, f. 10. 12. 1944 i Hsl_

singfors.

Ellen Margareta, anstäIld 1940

vid >Pino O.Y.>-trävaruaffär i Iden-
salmi, där'efter i H'el'singtors. Sedan

19,15 bokförersl<,a vid Bomullsfabriker-
nas Försäl j nin gskontor i Tanamerf ons.

T.!tB,. 22'

Äv g:eneralmajoren CarI Fredrik
S<:hulmans (sitl. 256) änka, Katarina
Jefremoff, finnes inga som helst un-
denättelser. Sen,ast,e vistelse{rt var'
(l'{dno.

Sigrid Naema Maria (Ninni), än-
ka efter överdirektölen för forststy-
rclsen, friherre Carl Ernst Wrede af
Itrlimä, var sedan 1925 bosatt på sin
egendom Amaj'oki i Nastola sn., vil-
ken eg:endom nedbrann 5. 6. 1048, Ilon
avled 31. 10. 1948.

TAB. 23.

Barn till generalmaj,oren Carl Mag-
nus Hugro Schulmran (eid. 258).

Auda Helena, bosatt i H'elsing-
fors, där hon fortfarande är anställd
vid llelsingforrs Aktiebank. Deltog i
Lotta-org:anisationen. Medlem i Sven-
ska. Oratoriekören.

lVI a rg i t Augusta Pauline. Tillhört
l,,otta-organisatrionen. Styre semedlem
i Svenska Martha-föreningen vid Lo-
jo Kalkverk. Ordförande i Röda Kor-
sets dam,komm,itt6 i Syd-Lojo. IIe-
d'crsmedlem i Mannerheins barn-

..sLyddsförb. i Syd-Lojo. Iledersmedlem
i \rästnyländska Ungdomsringens Mu-
sikförbund. - Ctift 4. 8. 1,915 merl di-
rektören för Loj,o Kalkve,rk, bergs-
rådet Petter Teodo'r tr'orsström, f.
7.71.7877. Bosatta i Syd-Lojo.

M a ry-A n n e, fortfarande anställd
vid Nordiska tr'öreningsbanken i Hel-
s.irtgfors. Tillhört Lotta-organisatio-
nen.

TAB. 24.

The'kla Ingeborg Zuleima, f,
Lindste,in, änka efter kam'reraren Carl
A]arih Schulm,an (sid. 259), bosatt i

Helsingtors, Under kriget tj,änstgior-
de hon som tolk vid en förläg:gning
fiir finska krissflyktingar i Gäfle,
Sverige.

Son:
Karl Agon Tönnes, anställd vid

Teiefonbolaget i lfelsingfors. LTnder

krigen tillhiirde han Ilelsingfors T€-
lefo,nförenings tekniska avdelning
vars tjänster även togs i anspråk av
krigsledningen, Innehar Mm. 3S-40.
Der' 27,. 2. 1944 ingick han äktenskap
med Maj.Brit Kortm,an, f. 4. 5.

1910, dotter tiII rn'ode,Ilör,en Johaqr
Ärthur Kortman ooh hans m'aka Wil-
helmina Holop'ainen. Åren 19:lt-1939
var hon anstäIld å svenska legationen
i Holland. I det senare kriget tiänst-
gjord,o hon inorn, Lotta-orgianisationens
mångsidiga värv, på krigssj.ukhus,
som föreståndarinua för evakuerads
småbarn samt som förneståndatinna
för ett sjukhus för krigsfångar i
Äntrea, I juni 1942 m,edföljd,e hon Dr.
Zaida Eriksson-Irihr's amrbul'erande
ambulans till Karelen.

Barn: Eyvor Elisabet, f. 1. 6. 1046

i H,elsingfors.
Morgan Tönnesson, f. 25. 5. 1947

i lfelsingfors.

TAB. 25.

Barn till argonom Carl Alian Schul-
n,an (sid. 260)..

Pauline Sofia (P o I I y), gift meal

med.Iic, I{ugo Gustaf Edvard Forssell,
f 26. 3. 187rt. Bosatta i Kristinestad.
Hon tjänstg:jorde under såväl vinter-
krigot som d'et andla krigot s.s. sjuk-
sköterska vid krigssjukhuset i Kristi-
nestad.

TAB" %.

Carl I1 åkan Stj'erncreutz, (kallar
sis: von Schulnan) (sid. 21i0) över-
flyttat till Svorige. Svensk medbor-
g:are. Bosatt på Gotland där han b+
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driver lantbruk. Deltog i finska vin-
terkriget i Svsnska Frivilligkåren.
Fr. M. 2 kl.; Mn. 39--40 raed svärd.

Barn:
Barbro Anna llilma P.auline, än-

ka efter godsägaren, reservliij,tnanten
Guunar Juelin, sorn föll i sp,etsen för
sitt kompani i de hårda stridorne vid
Vilajoki norr om Wiborgske viken
5.3, 1040, Itron deltog som Lotta under
Vinterkriget vid regementsförläg8-
nine i Köklax. Mmr 3$-40, Fr. K. 2.

kl. Föreståndarinna vid tjänsteruan-
naklubben i Mätäsvaara, samrt senare
vid direktionsklubben i Nornnark.
Gift 2:o den 4. 12. 1848 med med.Iic.
Björn Backlund på Varkaus bruk.

Car.l Bj.erne Eåkan (Carl-IIåkan)
(kallar sig von Schulman), överflyt-
tade 19P8 till Sverige. Svensk med-
bt,r'giare, Löj'tnant i leserven vid Got-
lands infanteri, Äge,r Vestö gård p'å

Gotland. Deltog i Vinterkriget vid
Slenska Frivilligkåren. Mm. 39-40
nied svärd. - Gift i Visby 2. 12.7944
nred E'j.a Jacobsson, f, t2, 4. Ly22,
dotter till lantbrukaren Oscar Jacobs-
son.

Ingrid Birgitta Sofia, ingick 3.

6. 1Sl8 äktonskap med agrouonen,
disponenten för Kauttu.a bruk, Harry
Duncan Ethol6n, f. 14. 6. 1018. Hon
innehar Mn. 39-40 och tr'r, M. 1. Un-
rter Yinterkriget arb,etade hoal e.s.
Lotta vid negem'entsförlåggming i
Köklax, vintern 1$44 som Lotta på
Karelska näset.

TÄ8. 2t'l.

Carl Allan Morgan, bosatt i Eel-
sing:fors, där han fortfarande innehar
posten som. propagandachsf för G. A.
Se,rlaohius 4,.B.. Under Vinterkriget
tiällrstgjorde han vid bemvärnet. Vid
krigsutbrottet 1041 inkallatl i I.S.-
trupperna mred förläggning i Kyrk-
slätt, där han tjänstgjorde som kom-
panifältväb,el

Hans hustru Tyyni Ilta Helona

Krank är bygdonedaktör vid {idnin-
gen )Ny'a Nyland>.

Söner:

Carl AlIan Rudolf, red. sekret.
på tidnringen rNylandr 1. 1. 19{2-1. 5.

1947. Red. Eekret pA >Väetre Ny-
Irrnd> i Ekenäs. Prog:amohef för Fin-
lands Rundradio atudio i Ekenäe,
Publicerat poj,kböcher. Bedrivit re,k-
lamstudier i $tockholm 1940. Deltog i
Vintqrkriget e.s. frivillig vid Autoba-
talj,onenr i Lahtis och Orim,attila; i
senare kriget i Artill,eriets XIII Tun-
ga Sektion på Karelska näset i Le,m'
p?.&la. - Gift 6. 1,. 104t med E v a
Lilian Enneli Tavaststj,ernu I, 24, t2.
1@å; hon deltoe i Lotta-organisatio-
nen 1941--4.9, bI. a, som kanslilotta i
Yiborg och Lsinin kylä på Kareleka
nä.set.

Barn:
.f annecke Ilelena Allanedotter,

!. 17. 10. 1945 i Helsingforer.
Leif-Allan Carl Morgan, f 20.

11 1946 i samm,a stad,
Carl Magnus Morgan, deltogl

som frivillig i Vinterkrigot fiirlagd
vid ku,stförsvaret, Var mied om eva-
kuering'e.n av Hangö. I vårt audra
krig d.eltog han vid 61 inf.regementet
i striderna vid $wäri, där han såra-
des i axeln 6amt därefbor vid luft-
värnstnrppsrna på Sveaborg. Inuehar
f'x. M. 2 och Mrni. 3$-40. Vistades 1942

-48 i Stockholm, där han utbildade
sig i pappersbranchen. Från 15. g,

1848 anställd hoe G. A. Serlachius O.y.
i Mänttä.

lrAB. 33.

Barn till lantb'ruliaren Wilhslm
Schulman (sid. 267),.

E I i n Maria, änha eodan 26. 6. 194?
efter lantbrukaren Johan Emil Lalne
Vähä-Alastålo. Bosatt i Loimaa kö-
ping.

Ifilma Sofia Elisaheth, änka se-

dan 21. 4. 1W9 efterr skomakarniietaren
Johan Wiktor Ulander. Boeatt i IIel-
eingfors.

Emilia (Dm'my) An:anda, bosatt i
Heleingfors,

OIga Paulir€, dfr 15. IL 19fl var
sift med affärenannen Väinö Rudolf
Vepsäl.äinen. Ean lever, bogatt i
Strömfors.

Tyydy Al,erandra (S a n n y), fort-
farande bosatt i Helsing:fors, där hon
iunohar Ein forna. befattning 6om iild-
n+r hanslist vid po,lisinrättningen. Mm.
39-40.

Aino llonia, bosatt i llelsingfors,
där hon fortfarande är anställd som
prokurist hog Ilti Förenade Ylleftabri-
kerna A,B. tiUhört Lotta-organisa-
tionen,

TAB, 84.

frane \Milhelm,, f.d. förvaltare,
äutlins ssdan 11. 9. 1929 .sfter Maria
Wilhehnina Qvist; pensionerad sedau
1945; boeatt i Lahtie.

Barn:
A u n e Emilia" bor tillsammetrs med

fadern i Lahtie, anstäUd som kansli-
bi trädo vid Drätselkontoret däretädee.
Deltagit i Lotta-organisatioriem. MmL
39--40, Fr. M. 1,.; Iotta-Svärd förtjänst-
medaU.

Irja Elisaboth, anetälld eedan 1940

som bitr. aktuario vid Statistiska oent-
ralbyrån i Eelsingfo,rs. Undsr Vintor-

"kriget kanslist vid 8:de Krigesjuk-
hu,set i Lahtis. Mm. L40.

. TAB. 35.

T y y nr e Karolina, f, Wickström,
änha eedau 30. 6. 19i!4 sft'er kontori$.
ten Amne Albert Slchulm,an (edd. tn)"
Bc'satt fortfarande i Eelsingfors.

Barn:
Avlidne sotr€ns, Kurt Alb,errt Wol-

mar änka" Olga Julia Niva, omgift
1940 med r.egsringssekrEteraren Äa^r-
ru Kover.o,

R o I f Albert olsor, (kallar eig

Iioulumiee): Med. och kirurgie doktor
1946; assietsntläkale vid Heleingfors
Univ. fII m'ed. klin,ik (Stengård) 1946'

vid Allsr. sjuhh. i Holeingfors mod.
avdslnins: 1946--48; t. f. bitr. överlä-
karre vid Allm. ejukhusets i Helsing-
fors med. poliklinik 1948; assist€nt vial
Helsingfors Univ. beht.-serolog:igka le-
boratorium. 1941--44 och sodan 14)46;

t. f. ohef för KSS 1 bakt. laboratoriun
sedan 1047. Deltoc i Vintorkrigot eom
regeIn. läkore vid I|IR, I; i kriget 1941

-44 chefliikane fiir bakt. laboratoriet.
Sanitetsmajor. fnnehar tr'r. K. 4, trb.
K. 4 med eklöv samt Mm. 30-4. -Oift 4. 2. 1939 med med.lic. M a r j a
Vappm Tolvi, f" 18. 1. 1,912, dotter till
dipl.ins. Antero Tolvi och Linda
Thunström,. Handhaft eon t. f. flor,o
kornrn. läkarbefattningar 1938-42,
praktiserande läkarE i Nakkila 1944-
46, assi,s0ontlähare vid Allm. $jukhu-
sot i Helsingfcrrs Strålbehandlingsavd.
sedan 1$4?.

Barn:
I'a r u Tal,vikki, t. g. 12. 1l)30 i Eel-

singfors. trllev i Tölö folkshola i Eel-
singfors.

E a r r i Antoro, f. 14. 6. 1942 i Eel-
sirtgfors.

J y r k i 0lavi, f. 1i|. 1J.. 1943 i Eol-
siugfore.

Den estlöndska grenen.

Den esfländeka grenen av släkten
bnstod vid Släktkrönikans utgivande,
år 19t18, av 30 medlennar, av vilka
en avled vid tiden för dot ardra
världskrigets utbrott. $amtliga med-
lem,m,ar lämnade Estland i och med
den gtora överflyttningen till Tysk-
land 1939-41. Denna tyek-baltiska
överflyttning rii'nte i biirjan rätt
sl arp kritik från utom,etå€nde per.so-
nere eida. Eetlande senare öde har
dock - troter en genom omflyttningen
oundviklig miinniishoförluet - ned-

{
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tystat kritikon och visat, att baltor-
nas i mer än 7 århundraden bevarade
utrikesp'olitis,ka instinkt icke nu hel-
Ier lä,mnade d,em i sticket. I dag som
iir föreko,rnm,er 18 p,ersoner ur den ost-
ländska grenen, som bär nantnet von
Schulnrann. Deras öden har gestaltat
sig som följsr:

Udenkiill grenen.

TAB. 45.

Äv barn till goclsägaren Gotthard
A.ugust von Schulm,ann (sid,. ?78), ha
vi följand,e:

Anna Magdal,ena (M a g d a) Sop,hie.
B'on överflyttades till '-fyshl'and och
är nuru,era bosatt i Liibeck.

tr'riedrich (['r i t z) G,eorg, hatnnade
efter rnånga äventyr slutligen i Sva
rige, där han, jr!;m'trs hustru T Y r a
Hasselblatt, är bosatt i Stockholm.

TAB. 46.

\\/ol d enr ar Nikole,i överflyttade
till Tyskland där han vid 78 års ål-
del avl,ed i Briinn i Meckl.enburg den
.1. 2. 1,945. IIans änka Anna, född fri-
hcrrinna Wrangell, är bosatt i Alte-
feld, Tyskland.

Söner:
Heinrich (H a r r y) Nikolai August

kom först sorn godsförvaltare till Po-
len, rnen numera är han anställd som
tjiinsteman vid Stuteriet för Fullblods-
avel i Altefeld. Hans hustru, Marga-
rethe (R i t a) von Mensenkampff, är
även bosatt därstäd,es.

Niko, lai Ferdinand Heinrich ar-
lmtar vid ett bryggeri i Westfalen.

Rahkola grenen:

TAB,. 47.

Barn tiII g:odsägaren H,einrich Jo-
hnnn von Schulmann (sid. 281).

Katharine (K i t t y) Julie Rosalie,
örerflyttade 1939 till Posen; avled i
Schwetz an der Oder 23, 1. 1948.

Robert Wo'ld'enar August, flyt-
tade 1'940 till Posen, där han var fiirst
anställd som' dområre vid häradsrätten
i $chrimm, och sedan 1942 sonr medlem
av häradsrätten i Posen. Där avled
han 23. 9. 1948. Il'ans iinka I(arin
Elisabeth, f. friherrinna von Rosen,
nråste i j,an, 1945 rned sin dotter och
<lennes barn fly från Posen och vistas
hon förnärvarand,e i Ostseebad,

Dahm,e, Holstein.
Baru:
C a r tu, o n, insick 23. 6. 1943 äkten-

skap i Eerlin-Dahl,ern med af färs-
mannen Hans Gneiffeuhagen, f. 6, 4.

1903 i Reval, son till Med.dr. Wilheln
Adolf Greifflenhagen och hans nraka
Iliisabeth Marie von Wahl till Pajus
i Livland. Makarna äro bosatta i
Ilam;burg där han sedan 1935 varit
t'erksam som affärsrnan.

Heinrich (H e i n z) Thuwe; överflyt-
tad,e tillsam,m'ars med föräldrarrra till
Posen. där han var auställd vitl sta-
dens 5"*"tttdskontor. Sedan 1041 verk-
sam som självständig arkitekt; 1941

inkatrlad i tyska arm6n; d,eltog i kri-
get på osttronten till kapitulationen i
t'raj 1945; befria.des hösten 1,045 ur en-
gclsk krigsfången,skrap, varefter han
1946 slog sig ned i Frankfurt am Main,
där han bedriver egen arkitektbyrå.
- Ingick äktenskap 5. 2. 1047 i Lin-
dau vid Eodensjön med Ed i th Merta
Maria Sp.ies, f. 2. 11. 1919 i Hetsing-
forrs, dotter till ing,eniör B'runo Max
Spi'os och Helena Ag:nes Augustine
Sc.holbloch. H,ennes fader hade följt
som tysk officer General Gneve v. d.
Goltz trupp,e,r till Finland, där han
bl.ev finsk medborgarre 1924 och inne-
h.ade ingeniörbyrån A. Reuter i Hel-
singfors. . 1'932-38 besökte hon Pri-
rata Svenska Flicksholan i Helsing-
fors och där.efter Kreta Pohj,anhe,imos
>Tekstiilikoulu> i sam,ma stad, där
hon lg40 abeolverade tliplo,m. Hon
deltog såsom Lotta i vfrra båda krig.

1944 överflyttade ho,n jämte föräldrar
till tygkland:

Derae dotter:
Isabelle, f. 29. 11. 1948 i Frankturt

åm Main,

W,e r n e r Alfred var eedan L938 bo-
satt i Greiiswald, anställd vid >Lan-
dcskundlicher Forschungsställe> för
provinsen Po,m,mern och syss€lsatt
rnLed utgivandet av "Historisk Atlas
över Pom'rn'orn>. Sommaren 1941 in-
kallad i tyska arnr6u kämpade han
först prl ostfro'nten, sedan tr944 p,S.

våsttYonten tiil och nrred kap,itulatio-
nen i maj 1945. I sept. 1,945 befriad ur
errgelsk krigsfånge.nskap. Sedan vin-
tern 1946--47 bosatt i Frankfurt am
Main sysselsatt vid byggnadsarbetsn.

Ingoborg Gerda övorflyttade
nred föräldrarna till Posen 1939, där
hon 12. 10. 1940 ingick äktenskap med
Ianttrrukaron, frih'erre Balthasar v,
Buxhoewd,en, f, i Jamburg 16. 4. 1914

och son till frihone Hermann v. Rur-
}o,ewden och hans hustru Alexardra
(Adina), f. friherrinna Budbergr-Bön-
ningshauson. Han erhöll 1944 godset
Alt-Sabarow i Warthegau. 1045 var
han tvungen fly från Posen med sin
fa.milj (se ovan) och num.era äro de,
seidan mannen befriats från engelsk
krigsfångeskap; bosatta i Ostseebad,
Dahur'e i Holstein,
.. Liselotte Dagrnrar följde sina
fiiräldrar tiII Posen 1939, där hon slut-
förde sin skolgång i Wreschen för att
diircfter studera arkitektur i Danzig.
Tjänstgjorde intill krisets slut på en
arm6arbetsinriittning i West-Pr€ussen,
tr'ortsette sins arkitekturstudier eftor
1946 i Miinchen. - fngick å,ktenskap, i
oberaudorf i Bayern 21, 9, 1947 m,ed
m:aj,or Ekkehard I{elmut Messerer, f.
6. 8. 1919, son till apotekaren \4rilhelm
Messerer och Anna f. Sanna, Han är
ak'tiv officer och studerar arkitektur
i l\fiinchou eedan 1946.

Limmat grenen:

TAB. 50.

Direktor Bernhard von Schulmanns
tsid, 286) änka, friherrinnan II e I e n e
Johanne Sophi,e Pilar v. Piloharr av-
led i B,eval 3. 5. 1938 och drabbades
sålunda ej av det andra värld.skrigets
omvälvningar.

Deras barn:
Hans H'einrich, åstadkom geno'm

sin uppfinning 1928 en tullkomligt
ltrvolutionerande omrge,staltning på is.
segelsp,ortens onoråd,e g:enom att börja
använda ro'terande, m'ot aktern böjda
master son drivkraft. Denna gienia-
lisha uppfinning förskaffad,e estländ-
sk,a issegelsp,orten ledande ställning
inom d'et europeiska m,ästerskrapet för
följrande årtio'nde. 1938 framträdde
h.an me[ en fullständigt nymodig is-
jakt (,ffiv-og'el>), sorn i stäItet ftir
sa'gel hade en cylindrish fanelkropp.
Ilan tilläts icke deltaga i Europa-
m,ästerskapet då detta om,fattade en-
bart jakter mred tygs€gisltackling. I
en inofficioll tävlan mötte han, med
9 mP se'gelarera, Etrrop,a-m,ästalen i 15
m2 klassen och slog: denne ef0ertryck-
Iigt. I Hap,ssl lg42_44 utförda försök
nre.d styva segell även på segelbåtar
förde till glänsande resultat, me.n
kunde till följ,d av de ogynsamma
ticlerna e,j praktiskt utnyttj,as, Han
lever som flykting i Köpenhamn, där
han upptagit sin forna p,iahistiska
vcrksanhet och 1M6 givit pianokon-
certer,

TAB. 5],

August D.eUev, var i Estland
rnetllem, av det Tfusk-Baltiska Kultur-
rådet och d,essutom medlem av den
Tysk-Beltiska Ku.l,tur-självstyrelsen.
(Som förklaring må här framhållas,
alt denna institution icke hade karak-
tären av sarnmanslutning, utan mot-
svarade nä.rulast något av stadskon,
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rnun med offentl'iga rättighe,ter. Kul-
turrådet had,e - inom gtänsernt för
o[ estnisk speciallag - sig anförtrott
handhavninge.n av frågor rörande deu
kulturella självstyrrelsen.

Ean förvaltade under krigsåren oli-
ka goda i Porlren och var tidtals, så
sDm f, d. ei,stnisk officer, inkallad i
krigstjänst med Oberloutnants rang.
Sedan jon. 1945 är hau, jäm,te hustru
B e a t e, f. frihsrrinna v. Taube och
dottor, Sabine, försvunnen i Fo,
len.

B,arnr
Bernhard (Born d), deltog i krigot

såsom flygare i tyska arm6n och är
sedan 12. 7. 1943 försvunnen. Nämnda
dag befaras han ha blivit nedskjuten
i luftstrider över Sicilien.

A x e l, var även inkallad i Tyska
alm,tin gåsom' flygare och b.efinncr sig
nu i Bayern som lantbrukarsarbetare.

Axel aon Scbulmann.

Sab i n e, försvunnen sedan jan. 1g4b
i Warthegau i Polen tillsammans med
föräldrarna.

TA3. 52.

Otto Wilhelm, var i Esilantl det
Tysk-Baltiska partiets vicepreeident,
ordförande i Adelsförbundets Ileders_
råd och medlem av tysk-Baltiska
Kultursjälvstyrelsen. Dessutom var

han 19{0 medle'm av föryaltningsrådet
för Bankhuset G. Scffåo1'Co- i Re,
val samt 1,940-46 styrrels€ordförande
för O.Y. Faner A.B. i Lojo, Finland.
Mollan åren 1939 och 1944 tillhördo han
6n tid såsom sakkunnig "Deutsche
Umsiodlungs Trauhand Gesellscbaft)-
sä.Ilskapot för förvaltningen av de fiir-
flyttades förnögenhet i Boval ooh
Bedin. Publiosrade Ig14 arbetet
>Duell und Strafgesetz> och 1g1g (un-
dm pseudonymen Bernmann) ett ar-
bete över den estniska agrarrrefonnen,
Bosatt i Finland. - Ilans hustru Isa-
belle, f. frihe,rrinna Hegningen-Huene,
bbdde intill 7942 med sönerna i
Misdroy (Pomrmern) och mellan 1g4Z

-44 anctöll+r.kl.]r[e**ls i Reval. Blev
lC. 4. 1945 mördad i Wien, vid orolig-
h.eter därstädes i samband med sta-
dens ,erövring.

Barn:
\{l o I f, slutförde sina skol.studier i

Misdroy i Pornrnrern, varefter han
1,943 iuskrevs sorn stud,ent vid natur-
ve,tensk'apliga fakulteten vid univer-
sitetet i Poson. Blev orn,ellertid onre-
delbart dänefter inkallatl i arm6n och
föll 31. 72. 7944 i striderla vid Ar-
g0nne.

von Schulmann.

M a x, slutförde skoikursen i Mistl_
roy 1843 varefter han började studera
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ktonsthistorirr. I)ock hlev han kmt
därpå inkall:rrl i krigstjänst, hamna-
de pil ostl'r'orrten, där han försvanu
17. 1.. 1945 i strid,erna c. 30 kmr söde:
om Warschnu

1'411.53.

H e 1 ru,u t, vur i l,lstlaurl rlirektör'
och senaro rrrcrlltrn trv fiirvaltrrirrgsrir-
det för l)orprrtr,r Ilarrk i lleval. Se-
dan 1921 l\rrrgellrlc han iivcn sorrr sek-
rcterare i l'rrlrrikarrt.l'iirrorrirrgorr i Ile-
val. 1940 utrriirrrrrrlos hrrn till harrrlels-
attach6 virl 'l'r'skt lreskiokningcrr i
Rcvnl oclr trlrrslxrrterlrlcs l9{l till

Pressburg i Slovakien i enahanda be-
fattning, där han stannado till påske,n
l9,4ir. Iln tid var han stationerad i
I'r,rstviiserrriets tjänst och sedan jan.
lfll9 che.f l'iir Handelskammarens i
I,'r'irnkfurt anr Main pr,essavdelning
sinrrt retlaktör för Handelskammarens
tirlskri ft. Bosatt, jämte hustru H a r-
r i o t, l'. frilrcninna v. Budberg-Bön-
rrirrghausetr, i tr'rankfurt arn Main.

Son:

H e rt r i k. var en kortar.e tid in-
kallad sonr soldat, luruera i transl)ort-
viisendets tjiinst i Hantrover.

Henrib aon Schulmann.


