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UTGIVNA AV SLAKTFORENINGEN SCHULMAN
Rcdaklön HÄKAN v. sCHULrvlAN. Rodaklloncns adrersr Hclringfors, Gcorgsg.2

Slahtbarleb

När hövdingen Otto tillställde
i Finland på besök varande sven-

ske caputen en packe manuskript,
jämte vänlig förfrägan om denne
usom tidsfördriv' var hågad re-

digera nästa n:r av uSläktmedde-

landenr, blev första reaktionen:
uNej, int' ids jag den här gån-
genu.

Men så dallrade det väl till en

släktkärlekens sträng inom en

och man tänkte: "För all del, kan
jag gön hedersmannen Otto och
övÅga kära släktmedlemmar en

liten tjänst, så naturlement ska'
jag ätaga mig jobbet.u

Den där känslan för den kära
släkten tycks liksom växa med
åren.

Jag minns att man som barn
på de traditionella släktbjudnin-
gatna bland familjerna Schul-
man, Stjerncreutz, Carpelan,
Ståhlman, Leontjeff och Vrede,
mänga gånger tyckte alltsammans
var så där tämligen 'rvissetr.

Betydligt roligare blev det, när
man som något äldre borjade
komma underfund med kusin-
pussumgängets behag. Jag hade
mänga söta kvinnliga kusiner!

Släktkärlek har jag i rikt mått
fätt röna, när man som L7-årig
grabb flyttade över till Sverige

och där blev omhändertagen som

fosterson av vära avlägsna släk-
tingar, tanterna von Platen och
Bergenstråhle.

Och släktkärlek var det också

helt visst, som tog sig uttryck i
Helmut von Schulmanns väl-
komstord, dL jag första gången
kom till Reval: ,rGuten Tag,Iie-
ber Vetter, in dreihundert Jahren
haben wir uns nicht getroffen,
höchste Zeit dass wir mit einan-
dern bekannt werden!',

Man har ju tidigare gått och
trott sig härstamma från den till
Sverige inflyttade och immatru-
kulerade uförnäma> grenen och
tyckt sig känna hur det riktigt
porlade trestjärnigt högförnämt
blått gyllenstjernskt och mör-



nerskt blod i ens knapadliga äd-

rof,

Men så går den käre farbror
Hugo och forskar bort hela här-

ligheten och man upptäcker
plötsligt, att det egentligen var
genom ett genealogiskt misstag,
som jag i Sverige tu 7912 fick
>återupptaga förfädernas rättig-
heter som svenska adelsmän',
som det så vackert hette i Kungl.
Maj:sts resolution.

I alla fall hade jag nog salig
översten teonard Schulman och

hans förnäma avkomma att
tacka för det vänliga mottagande
ja.g fick på ieonaidsberg i Öster-

götland, dä jag för några år se-

dan besökte godsets nuvarande

ågarc. Det var en trevlig och

sympatisk herre, fast han tyvfur
hette Pettersson. Men han är,

inom parentes sagt, inte "vilken
jäkla Pettersson> som helst, utan
son till den frejdade riksdagsman-

nen Peffersson i Bjälbo, oc(
,Bjälbojarlenu benämnd.

Samma ursPrung har ju dock

alla åttens grenar, och vare sig

man, enligt kalendern >skriver

sigu ven S. eller Koulumies så

måste vi väl känna den där ge-

menskapen och det är sist och

slutligen den som alsuar släkt-
kärleken.

Den tycker jag vi ska hålla På!

H. a, S,

Familjenotiser

Christa och Carl-Magnus
Schulmans dotter, Marica An-
gela Helen, född den 3 mars
1952 i Helsingfors. Dopet för-
rättades 30. ,. aY pastor G.
Stjernberg. Faddrar frk. Margit
Alfthan, frk. Renata Vitzthum
von Eckstädt, frk. Ragni Alfthan
o. frk. Anita Serlachius.

Bemårkelsedagar,

80 år fyllde den 1 juli 1950
änkefru Eli.n Laine, f. Schulman,

bosatt i Pukkila. I kretsen av

söner och deras familjer samt

nätmaste anförvanter firades da-

gen. Också ortsborna upPvakta-

de jubilaren.

Hennes syster, HiLma Sofi'a

Elisabet Uland'er, f. Schulman in-
gicli i sitt 80 år den 4. t. 1952.
Bemärkelsedagen firades i hen-

nes hem' i Helsingfors i kretsen

av anfönanter och vänner.

Den 1I. 2. 1952 fyllde Mar-
gi.t Forsström 60 fu. På morgo-
nen uppvaktades hon först av

småskolan med sång. Snart där-

pä av elever ur barnträdgården,
vilka ävenså sjöngo, ledda av sin

ldrarinna. Pä dagen boriade
uppvaktningarnas rad. Nära
hundra personer infunno sig till
födelsedagskaffet. Inga gäster

voro bjudna. Deputationer från

föreningar, för vilka Margit Fors-

ström verkat på olika sätt voro
följande: Finlands Röda Kors-
Syd-Lojo avdeln., Svenska Ung-
domsföreningen, Föreningen
Scen- och Tonkonst, Svenska och

Finska Martha föreningarna, Ge-

neral Mannerheims Barnskydd,

Krigsinvalidernas Brödraförbund.
Vidare av representanter for
Virkby svenska samskola och

Tjänstemannaklubbens manskör
med sångarhyllning. En stor de-

putation, representerande vänner
till jubilaren, överräckte en vac-

ker läderadress med 227 namn.
Med adressen folide en donation
till Röda Korsets Syd-Lojo avdel-

ning, vars upphovsman och
mängfuiga ordförande jubilaren
varit. Mycket blommor över-

räcktes. Flere gamla vänner från
Helsingfors hade som överrask-
ning anlänt till bemärkelsedagen.
Värdsfolket höll middag på klub-
ben för 37 gä,ster. Den festliga
dagen avslutades med kaffe och

,. glad samvaro hos värdsfolket in-
på småtimmarna.

A, S.

Den 7. 1,1. L952 fyllde bergs-

rädet Petter Forsström 75 är. Jw
bilaren föredrog att avdunsta och

fha dagen, tillsammans med sin

maka, "på okänd ortu. Vid åter-

komsten till hemmet i Loio vän-

tade honom emellertid, enligt
fcirljudande, massot av dyrban

presenter och d:q telegram. Vi
iopp", den ho$ktad-e familie-
medlemmen håller sig hemma

vid 8O-årsjubileet!

Död,sf all.

Den 23 augusti 1951 avled i
Helsingfors efter en IängvaÅg
och svår sjukdom fröken SannY

Schulman i en ålder av 69 fu.

Hon var född i Mäntsälä 10. 7.

1880. Efter att privat ha ge-

nomgått en kurs mot'svarande

fruntimmersskola tjänstgjorde
hon vid polisinrättningen i Hel-
singfors under 43 ärs tid, till en

börian som renskriverska, senate

som kanslist. Är 1949 avgick

hon från sin tjänst med Pension.

Pliktkänsla och flit voro de

egenskaper som främst kommo

till synes i Sanny Schulmans

dagliga, med outtröttlig omsorg

utförda arbete. Med samma iver

och omsorg ägnade hon sig På
lediga srunder åt hemmets sköt-

sel och vård. Hon var sYnnerli-

gen släktkär och hennes hem blev

darfor en mötesplats för sYskon

och syskonbarn. Särskilt de sist-

nämnda stodo hennes hjärta nära

allt från sina tidigaste år. Hon
följde deras öden och uweckling
med livligt intresse ända till sin

levnadsafton.

Hennes stoft nedsänktes L

gamla begravningsPlatsen i Hel-
singfors - enligt hennes egen

l'
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önskan - i närvaro av endast
de närmaste.

Släktföreningen minnes henne
som en försynq finkänslig per-
son, plikttrogen och med en
stark släktkänsla. Endast sjuk-
lighet kunde förmå henne att
utebliva frän väta släktmöten.

Släktmöten.

Den 20 maj l95I samlades
släktföreningens medlemmar till
släktmöte. Denna gång försig-
gick det i Tammerfors, hos Otto
och Greta Schulman. Rätt
många medlemmar hade hörsam-
mat kallelsen, i det att 29 med-
lemmar deltogo i mötet. Vid till-
fället demonstrerade caput famil-
jearkivets samlingar.

Arkivet omfattar wenne kis-
tor, den ena huvudsakligast ma-
terial samlat av general Hugo
Schulman, den andra material
tillkommet efter Hugo Schul-
mans död.

Ur innehållet framhålles:

GENERÄLMAJOR
HUGO SCHULMANS

SAMLINGAR.

A. Genealogi, biografi och
personbistoria.

1) Schulmanska ättens stamtavlor
uppställda under olika tidsske-
den.

2) C. Russwurm: uNachrichten
iiber die Familie v. Schulmannn
med tillägg av Bernhard v.

Schulmann (i översättn. till
svenska).

3) Om släkten v. Schulmann ur
Baron H. Tolls arkiv (i över-
sätm. till svenska).

4) Uppgifter om de 1802 i Finland
levande medlemmar av äften,
upptecknad på anmodan av Rid-
darhuskansliet av dåvarande hu-
vudmannen för ätten, kapten
Carl Fredrik Schulman.

5) Uppgifter om överste Cad
Fredrik Schulman och hans fa-
milj, upptecknade av honom
själv.

6) Herrarna August och Bernhard
v. Schulmanns anravlor, upp-
gjorda av dem själva.

7) Korta dagboksanteckningar för-
da av överste Carl Fredrik Schul-
man under eo resa till Sverige
o. Köpenhamn fu 1795.

8) Anteckningar om Generallöjt-
nant A. L. Carl Schulmans verk-
samhet under kriget i Polen
t863-64.

!) Dagbok förd av Generalmajor
Hugo Schulman under rysk-tur-
kiska kriget 1877-1878.

10) ,Släkten Schulman, v. Schul-
mann i Finland, Sverige och
Baltikumu av Hugo Schulman;
utgiven i tryck 1938.

B. T e$amenten, arusförd,elningar, bo-
*ppt e c kningar, f örmyndarhand.lingar

m,,n,

berörande följande personer:
överstelöjtnant Cad Äugust v. Pla-

ten

fröken Chadotte \Tadenstjerna
magasinsförvaltaren J. Reinhold v.

Platen

fröken Ida Ehrström
överstinnan Fredrique M. E. Schul-

man, född v. Platen
fröken Henriette Schulmun
major J. F. v. Sass

generalskan Pauline Schulman,
född Glansenstjerna

generallöjtnant A. L. Cad Schul-
man

överstelöjtnant Rudolf Schulman
överstelöjtnantskan Selma Schul-

man, född Borgström
överstelöjtnant Magnus Glansen-

stjerna
löjtnant Hjalmar Glansenstjerna
fröken Margaretha v. Kremer.

C. Fullmakter, intyg, d.iplom, meilt-
förteckningar ocb andta skriaelser

berörande följande personer:
överste Carl Fredrik Schulman
generallöjtnant A. L. Carl Schul-

man
generalmajor Hugo Schulman
generalmajor Cad Fredrik Schul-

man

-överstelöitnant 
Cad Rudolf Schul-

överstelöjtnantskan Selma Schul-
man, född Borgström

fröken Elice Schulman
löjtnant \Tiktor E. A. Bosin
fröken Ebba Fredrika Schulman

(gift Borgenström)
löjtnant \Tladimir Glansenstjerna
magasinsförvaltaren J. Reinhold v.

Platen

D. ,Aoskrifter ur böcker, tid'skrifter
nt,nr,

E. F oto grafisamlingar, teckningar, sil-
ltuetter m,rn.

F. Brett aa och till:
löjtnant Otto Christoffer Schul-

man, 1768

kapten Carl Fredrik Schulman,
L789

fänrik Cad Fredrik Schulman
överste Carl Fredrik Schulman
fröken Ebba Fredrika Schulman

(gift Borgenström) I79l-L794
överstelöjtnant Adolf Borgenström,

L796

kaptenskan Ebba Schulman, född
Tihlman, 1808

överstinnan Ftedrique Schulman,
född v. Platen, 1808

major Otto \Tilhelm Schulman,
1787-1793

major Cl. Charpentier, 1808
Cad I7. $Tadenstjerna, 1809
Cad August v. Platen, 1809
Otto Mauritz v. Platen, 1819, 1861,

7864

generalskan Pauline Schulman,
född Glansenstjema, L864

major J. v. Sass, 1857
grevinnan Barbi SprengtPotten
guvernör Adolf Ramsay
Fredrique Schulman (gift Ehr-

ström)

Augusta Schulman (gift Ramsay)

Louise Schulman (gift Ehrström)
fröken Henriette Schulman
fröken Elise Schulman
Elin Ramsay
Gustaf Ehrström
generalmajor Hugo Schulman
kadett Maximilian Schulman

-överstelöitnant 
C. Rudolf Schul-

fröken Sofie Glansenstjerna
Catl Allan Knut Schulman
Cad Håkan Stjerncreutz v. Schul-

man

G. Biograliska anteckningar on per-
rcner gifta med' kuinnliga med.lem-

mar m) släkten Schulman.

5-
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H. Hand,lingar berörand'e familie-
pofirättew återfinnand'e i Saerige.

l. Breo rörand'e iläktforskning,

I . E g end, o nas b and'lin gan

K. Böcker, noter och andra tryck-
alster utgiana da släktmed'lemmar.

DIPL. ING. OTTO G. L. SCHUT-
MANS SAMLINGAR.

A. Genealogi, lettnad'tleckningar
personalia.

1) Avskrifter ur tryckta genealogiska
verk ang. släkten Schulman.

2) Utdrag ur publicerade verk ang.
släktmedlemmar.

3) Handlingar berörande släkten v.
Skolman-Scholman i Posen 1350

-1584.4) Fotostatkopior av handlingar be-
varade i riksarkivet i Köpenhamn
berörande Heinrich Scholmans
avrättning L6I1, samt levnads-
teckning över honom.

5) Den i Finland sedan stora ofre-
den förekommande ointroducera-
de grenen Schulman.

6) Handlingar berörande fröken Lo-
visa Schulmans process vid Borgå
händsting 1742.

7) Personer som kalla sig Schulman
men icke tillhöra de adliga gre-
n fna.

8) Familjenotiser jämte tidningsut-
klipp ang. släktmedlemmar.

B, Originald'okament, fotostatkopior
eller aaskrifter aa d.okament, nzerit-

lörteckningar, und.ed.åniga sapliker
o. d'yl. ur d'iaerse arkfu.

Svenska Riksarkivet:
Axel Oxenstiernas brewäxling
Brev till Johan Axelsson Oxen-

stierna

Brev till Erik Axelsson Oxen-
stierna

Brev till Johan Kasimir
Skoskloster samlingen; brev till

fältmarskalk Carl Gustaf 'Wrangel
Stegeborg samlingen: Skrivelser

till arvprinsen Carl Gustaf; skrivelser

till Daniel Bengtsson Uttermarck

Militära chefer i svenska arm6n och
deras skrivelser

Bjällke samlingen: skrivelser till
Nils Bjällke

Skrivelser till Bengt Horn
Skrivelser till Gustaf Horn
Skrivelser till Jacob de la Gardie
Skrivelser till Johan Bandr

Brev till Jacob Mommer-Ren-
stierna

Diplomat samlingen: fredskonfe-
rensen i Abo L743

uBiographicau
uMilitariän
uUnderdåniga pensionsansöknin-

garu
uLivonica>.
Svenska Krigsarkivet:
Stockholms Kammararkiv: Baltiska

fogdeurkunder
östra-Eneby kyrkoarkiv
Finska Riksarkivet
Universitetsbiblioteket i Helsing-

fors
Estländisches Generalgouverneurs

Archiv aus der schwedischen Zeit,
Dorpat.

Revals Ratsarchiv
Estl. Ritterschaftsarchiv
Urriversitetsbibl. i Greifswald arkiv
Stadt Archiv i Leipzig
Ryska generalstabens arkiv i

Moskva.

Diverse kyrko-, egendoms- och pri-
vatarkiv.
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C, T e$amenten, aruslörrätlningar, bo -

uppteckningar, militära papper, d.ag-

böcker m.m.
ang. följ. personer:

Major Cad Leonard Schulman
Major Otto I7ilhelm Schulman
Louise Schulman, född Forsman
löjtnantskan Fredrique Bosin, född

Schulman
Kapten Omo G. L. Schulman
Hedvig Schulman
Alma Schulman.

D. Hand,lingar berörand,e egend.omar,
E. Diaerse.

1) Ritad stamtavla över släkten.
2) Papper från 1918.
l) Autografsamling.
4) Olika släktmedlemmars verksam-

het under krigen L939-40,
r94r-r945.

5) uSläktföreningen Schulman r.f.'s,
handlingar.

6) Släkttidskriften.
7) Papper törande ,Isabella v.

Schulmans och söners minnes-
fondu.

8) Handlingar rörande tryckningen
av Familjekrönikan.

9) Brevsamlin9ar 
^v 

och till släkt-
medlemmar, samt papper berö-
rande följande personer:

Cad Leonard Schulman
Louise Schulman, född Fors-

man
Otto Kad Hjalmar Schulman
Matilda Schulman, född Rein
Alma Schulman
Allan Schulman
Alfons Schulman
Max Schulman
Sofie Forsman
Otto G. L. Schulman
Greta Schulman, född Sil6n
Karl Villy Edvard Schulman
Elsa Lindeberg, född Schul-

Folke Schulman
Otto Erik Schulman.

10) Hjalmar Schulmans:

Jaktskildringar
brev från en studieresa till

Karelen 1888
brev till seminarierektoi Os-

kar Forsström 1887-91
ornitologiska föredrag

11) Puplikationer, avhandlingar, no-
ter, ritningar, silhuemer, fotogra-
fier av tavlor utförda av släkt-
medlemmar.

12) Brewäxling angående släkt-
forskning.

1 3) Källförteckningar.

14) Rekvisita.

Den 7 mars 1953 samlades
släktföreningen till möte i Hel-
singfors hos med. dr. Rolf Koulu-
mies. 23 medlemmar hade hör-
sammat kallelsen. Under kväl-
lens lopp berättade caput om de

gamla familjeporträttens återfin-
nande i Sverige 1907, basent pä
general Hugo Schulmans i famil-
jearkivet bevarade korresponden-
ce. Som komplettering kunde
han meddela, att ett porträtt av
ryttmästaren vid Öst-Göta kaval-
leri, Otto Henrik Schulman, (f.
7671, stupade i Polen 1702),
finnes på Esplunda gods i Sve-

rige, hos greve Axel Mörner af
Morlanda. Detta är ^v 

allt att
döma en kopia av det porträtt av
honom som fanns bland de åter-
funna pofträtrcn. (Fotografi av
båda porträtten förevisades).



.

Att ryttmästar Schulmans ten och landshövdingen, friherre l

porträtt fdrekommer i det Mör- Hans Georg Mörner af Mor- '

nerska porträttgalleriet på Esp- landa. I

lunda är helt naturligt, då Schul- rf,-J^- c-L.,r*^- Åx^.
man, som känt, J," b.f,;;ä; 

^^Y:*: -t*:l:::-'l1i:d:.:,'1 '

med familjen Mörner. Schimans ä:ffi#'ffå:"::'.il:liJJ:': :

ll',ä'tr"f ä,?.:ilH:iHff gä.,,,et.

man var gift med generallöjtnan- O. S. l

Helsing{ors 1953. Nylands Tryckeri A.B.


