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Det står ono honcn i Sliiktkrönlkan, att han var
född i Norricöping 1671.29.!" Dock f,innes en me-
ra detaljerad uppgift i Tryserums kyrkobokr där
d.et heter: född på Kurumsnäs 1672 Mikaelidagen
29.9, döpt 1,1O på Kurumsnäs i Tryseruns socken
i-Käimar-län. Kuiumsnäs (nunera Hörnsberg) till-
hörde på den tider: släikten Gyllenstierna af luncl-
hoIm.

.'
Hans naoder vsr fniheminnan Görvel Chrlstina Gy1-
lenstierna (av frih. ätten No.3 Gyllenstierna af
lundholn) och hans fad.er överstelöjtnanten vid
infanter'.et leonard Schulman tiIl Srandsnäs och
leonard-,rr€T8 i öster-Götland. Fadern hacle stupat
nere j- S -åne 1677, då sonen Otto Henrjlc var en-
dast 5 4. gammal. Det btev noderns uppgift att
ensaa uppfostra barnen, en l1ten flj-cka fanns
också, Hecvlg loviså.,

I dopet err,öJl sonen namnet Otto. Man vi1l kanske
tänka sig z.bt han erhöl1 nannet efter sin farfart
överste Ott o Schu1nan, sonn i lO-åriga kriget kom-
menderade e.get regemen-te. l,{en man bör mi-nnasr att
namnet Ottr också förekorn i var generatlon i den
svenska grenen av ätten, dock leke så som i clen
finska gienen - a1ltid lros den älsta sonen. Enl.
tidens sed kallades han Oite.

On barnens uppväxtår är oss intet bekannt. SjäIv-
fal}et ekeddä- ilet under moclerns uppsikt på något
av familjegodsen. I'fodern avled 1708 oeh hannså-
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mar i Sverige. IVisst
bevarad,e, där $irvel
hand.l-ar äganderätten
marker, men hon tycks

flnnes flere brev (freta ? st)
Christina Gyllenstierna be-
till gårdar, hemnnan och ut-
dock få behålIä det mesta.

ivlod.ern kund"e även son änla giva sina barn den bäs-
ta uppfostran. I enlighet med tidens sed. sändes
sonen Otto Henri-k Schulman som 1B årig yngling
till utlandet för att där inhämta d.en bästa offi-
cersutbildning son då stod tiIl buds.. Enligt hans
egenhänd.iga meritförteckning, bevarad i krigsarkl*
vet i Stockholn, bevistade han 1790 års kanpagne
vid Rhen. 1791 inträdde han i fransk tjänst oeh
dettog i fä1ttåget not Nederländerna 1792. Saama
år blev han löjtnant vid det tyska inf. regernentet
i fransk tjänst, rrRoyal Allemandt, som kommendera-
des av överste Tranz lorenz g. Greder, och deltog
samma år i belä.gringen av det starkt befästa ltTa-
lnur, i sla.get vid Stenkiriren d.]. äog. s.å. och
i den blodiga stricien vid lTeervinden, där marskal-
ken av luxenburg 1693, 29, juli med full seger
tillbakakastade v,filhelm III. Slutligen bevistade
han belägringen av Charleroy s.a1, Är 1694.12.3.
tog han avsked ur frcnsk tjänst och återvände til-t
Sverige.

Hans avskedsbrev'ur fransk t jänstr'skrlvet på tys-
kä, är bifogat hans meritförteckning. Där lntygagr
att Schulman i- 22 månader tjänat sonr löjtnant vid
reg'ementet trund wehrend der Zett seine devoir in
allen Cornanden vorgefallenen mllitarischen Oecasi-'
onen wie einen braffen Officierer zustehet und ge-
bähret wol verricirtetr wes vsegen man lhn noch län-
ger im Regiment hätte behalten und ihm zu höhern
avancement befördern nögen .. r 

tt

Skrivelsen är undertecknad förutom av t.f. rege-
mentchefen, tsalthasar Gred€ri även av en alr.nan öf-
ficer, - troli.gen adjutanten, - Hans Fredrik v.
Slegrothr eo svensk officer somr likson Schul-nan
tjääade v:-O regementet. De återvände sedernera båda
hem ilär de inskrevs vid samroa regemente och ilel-a
slutligen samma öd.e, i det att de stupa i samiita
sfrid vid norfsnickj- 1 Li-tauen, d. 13 mars 1702.

lund.a överleva båd'a sina barn, sonen med 6 äT'

De här närnnda familjegodsen, Srandsnäs^och leo-
narostergr finnas ännu i våra dagar. På Brands-
na" som ligger utonordentligt vackert- nfl Torp-ön
i Torpa soöiien vid västra gränsen till Oster-Go-b-
1and, finnes ännu föremål från den schulmanska
aiä;å, bl.a. två s1lver ra.ropettel^m:d.åratalet
1632, och en bataljmåIning från lO-åriga kriilets
å"ä;", tyvärr så mårknao titt färgen,-att rrr,'n in-
te"mera ican ..*ski_Ija några detaljer:. lrollgen_fö-
restäIler tavlan något -lag, däri farfacleln., Otto
Såfr"i*å" deltagit oöh fta"stamrnar redan från hans
tid.. En karta 6ver godset, c1at. 1690, hänger ql-
nu på väggen. I,eoäardsbörg, Po* lt9,är sö'be för
en i<äna sliftetses husmoderskola, har senare- fes-
taurerats och ingå j-nventarier finnas kvar från
Schulmanska tidei. (.rag 1'ar, efter mit! bcsök där
1ö+A skänkt Oit leonard Schuinans och hans hustrus
fotografier. )

De faderlösa barnen växte upp under clet århundra-
d.e sorn sett Sverige uppstigå till stornakt efter
JO-a"ieä krigets ätormiga tid' Krigg,l4okan hade
äå";ii;r pröiats under konung..Carl -X Gustavs re-
åår:-nsstiä, under CarI f,J's iörmynda*egeri.g och
io"t"ätt eiter det konungen blivit nyndig och
bestigj-t tronen. 1676 utkämpades under den unge
konungens eget befäl ilet bery-ktad'e slaget- Yid^
I,und.-FöIjaäae traditionerna från segerfylld"a år
o"ir åa"f.tå fränsta pl-ikt att tjäna Eonung och {o"-
terland roed svärd i hand var det heLt naturligtt
att otto schulnrans lerrnadsbana var predestinerad,
för krigarYrket.

sveriges storhetstid omstrålade med sin glans !e-
la den svenska grenen av schulmanska släkten. De

rä]<nades ti}} Iändets förnämfig?Ie farniljer och
Ga; ingått ått"nsxap j-nom den-högre adeln, b.land
åtiu"- u[Orn.--"om Cytienstierna af lundholn, Posse
af Hedensund, 

"fvfO""ä"-ti-uo"landa' Den stora reduk-
iio""r, på carr xl,s tid som förde mången godsäga-
re tiIl rattiäoom och ekononriska bekynaer tycktes
ej drabbat Oei Schul-manska släktens många ägendo-
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5.De blevo också nära befrynciade mecl varandra j- det
att Siegroth gifte sig med Schul-rnans kusin, fri-
herrinnan Eva Mörner af l/lorl-anda, en dotter till
generallöjtnanten Hans ivIörner af lViorlanda. och Be-
ata Schulman.

Schul-nan ingick äktenskap med Christina Appelgren
av ad.l. ätten No,29O. Stäkten Appelgren hade ad-
Iats redan 1640. Hon var yngsta d.otter till pre-
sidenten Nils Appelgren till Hylinge och 0atharina
Gyldenklou. Hon var fö(ld samma år som sin man,
1672.13.6. l,fakarna bodde åtnnlnstone någon tid på
det Schulmanska familjegod"set FåIberga, där deras
andra gosse Lennart Otto föddes d. 6 juni 1701.
Denne gosse hann tjäna sig upp till fåi.nrlk vid
L,stgöta inf,anterl, då han vid uppnådd 17 års å1-
der d. 12 d"ec. 1717, nk1o.4 onr afton€ot', tillsam-
mans med sin dräng, Nl}s lfiånsson, drunlinade i IVio-
tal-a strörr ruitt för Ekesund" och sIöt såIund"a den
Schulnanska ättens svenslca gren på svärclssidan.
En äldre bror, Carl Fredrik, också han fänril<,
hade dött före honom. Andra barn hade urakarrna
Christina och Otto Henrik Schulman iclce.

illen vi ha gått händelserna något i fär'väg. Hemkom-
men från fransk tjänst ingick Otto Henrlk Schul-
man vid östgöta kåvalleri, som rekryterades i
den trakt i Oster-Götland där de Schulniansha fa-
mil- j egoilsen Lä9, förrästen samma trupp vid vilken
hans 'farfar i'tiden tjänat som secundchcf'. Som
1ö jtnant inskrevs han vld dess 3. komp. , I\{ontgom-
merys komp, (t6g4). Vid regementet av{.1nccra-cle han,
blev ka,ptenlö jtnant i700.26.1, samt utnärandes ett
hal-ft år därefter, d. 1B juli, kort innan rege-
mentet utryckte i fält mot Danma.rk, till- ryttmäs-
tare och chef för Skenninge kompani-.

Den svenska armdn stod på.i'frågavarande tid på
höjden av fu1}ändad organisation, I{ed Marl XI: s
beryktad.e j-ndelningsverlc ]rade den svensk-finska
hären satts helt på inire,ask grund. ir'.[ånga svåra
problem hade genialiskt 1östs. Officers- och un-
derofficerskåren hade ti-lldelats nil-itsi-ebo-

at

l:

stäIlen, ryttare och soldeter bodde på soldat-
torp elier som rote-borpare, så att utEomsten var
tryggad, rnen med minsta påfrästning på statskas-
saäl-Uan hade löst det svåra problemet att för-
sörja armdn i freclstid. lian hade en övad kader
färåig att inl<alla vid behov; Den stora reduk-
tioneä hade genomclrivits varvid jord hade åter-
börr-ats kronan cller ticligare frJIse jord belag5ts
med ska.tt. let hela var nu en fast, sbändigt be-
stående organisntion. AIla vis'te sin plats, man-
skapet varlövat och exerserat, roed komplett rrun-
clörin* hemma, 12OO man på vart länsregenente. Be-
fälet-böclde inor,r länet. Genom årliga ilspektioner
höIIs allt i skick ocir nansicapet .töryngrades ef-
ter behov. Dessutorn fanns värvade regementen och
gardet i Stockholai, oQh dessutoL't i<unde nya rege-
äenten uppställas vid krigshot- Organisationen
var i mi-äÅta detalj genorniäpkt. Armdn kunde, trots
tånga avstånd, rnobifiseras på recordtid. -grgatri-
satlonen visade sig bestå provet i prövningens

Otto l]enr':-k Sehulrtan
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stund. I 18 år kund.e Sverige hålla ut i cet Stora,
Nordlska kriget mot ett förbund av fler 1r

ka stater. 
ie u tllo u e Lr u rorDuno av rrere europar-s?

I
Hela arndn var klädd i enhetlig uniform, den nntr-l
da, enkl-a, mörkblå l<arolinska uniformen roecl blan-'
ka knappar och treka,ntig svart filthatt. överallt
i rlket var dgt påbjudet att plocka vejdc (Tsa-
tis tinctoria), som växer i skären och mecl vil-
ken växt det blå uniforrnstyget färgades.

Infanteriet var beväpnat rned rlL;-sicöt mecl f'l1ntlås,
ett framsteg nnot det ganila. Iuntlåset, och en

9gf var -a-eväpnad. nied pikar iuot ka.valleriaiigrcltp.
För krutsatsen gjordes en rtpatronrf av perppör,-öf-
ta tal-a officerarna i sin iiorrespondence om an-
skaffning av papper Ittill ;oatroners lagand.ett. Den
nya franska uppfinningen, bajonetten, infördes,
så ock handgranaten.

Kavalleriet had.e gula läderrockar av älgskins-
sämsk, höga kraghandskar och grova stövl-a.r. Ka-
valleriofficerarna bar skyller som skydo på bröst
och rygg. Den långa, raka, fruktade värj,an, t.pam-
p€rtn kalladr utgjorde kavalleriets förnäiosta va-
p€or därtill kon 2 ryttarpistol-er i sadelLrö1st-
ren och karbin. Allonge-peruken avskaffades i
fällt, endast 'som f'esiOreiXt brukades kort peruk.
SåväI, aannar som hästar voro något nindre tiff
bäxten- än nuförtiden.

Striössättet vid kaval]eriet var 1 krigets bör-
jan p1stolsalva och därefter chock, men bruket
av skjutvapen under,anfall-et förbjöds småningom
helt och inhuggning med värjan i hand i fyrsprång
och i tätast möj1iga. fornering blev den förnåmn--
sta angreppsformen. Kavqlleriet var pansarnäven,
massan som sloe tj-11. Så Sgm EAR i Våfa-senaste'kri.g litade till artllleriets hjäIp vid .liinkiga
situatloner, så hördes t. ex. vid Pultava ropen:nkavalleri fram, kavälleri fra.m i Jessu nämnt,

7.
Ett mycket svårt problem förr utAi orde de Iån-
ga tränsportkolonnerna, den stora otypliga tros"-
äun. AIlt sku1le ju släpas med hemifrån' fTån
rrrsthållen. Var man skötte siälv sin natftäga.
De-b var noga föreskrivet hur raånga ridhästa::t
trpsskllppåre och dränga,r var officer fick ha.
En1igt 1689 års tågordning hade en3
överste 3 ridhästar, 12 trossh- 7 drängar
öv.Iö jtn, rnajor
o. kapten 2 rr

subalternofficerl tr

en reg. präst 1 "

dessutom fanns trossvagnar och rrdhästar för un-
derbefäl, skrivare, barberare, kvartermästaret
pistolsmåd, hovslagare r sårde lma.liare etc,
På varje I ryttare kom 1 tross'vagn.

Inget under oin en avsevärd del av truppen vid
icritiska ögonblicl måste avdelas att skydda den
så sårba,ra trossen.

Vid det stora Nordiska krigets utbro-bt, är 17OO,
konmendera.des östgöta. kavallerl av den 42 årige
översten, den trliiande fältmarskallcen, grgve Carl-
Gustaf M6rner af lWorl-a'nda, en kusin till OOtto
I{enrlk Schulman. ii'icirners Bor var Beata Schuhcan;

Regementet var sammansatt av B kompanier, vil-ka
konmenderades av föliande officerare:

1 ell-er livkomp. av kaptenlöjtn. Carl- Gustaf la_
gerfelt, senare dödsskiuten-genom huvu-
det i slaget vid Warschau 1705.

2 eller överstelö jtn. komp. av överstel-ö jtn.
Adol.f Joha.n Cruseb jörn-

3 eller majorens homp. av major Jacob Burenskiöld
' en svåger till Schulmatr. Burenskiöld var

gift möO Elsa Appelgren, en äldre syster
titl Schulmans hustru-

4 eller Vadstena komp. av ryttmästar Hans Fredrik
v. Siegroth, den reda.n tidigare nämldat
som vai eift med Sehulnans kusin, friher-

B*5n
3n2rr
2*1rr

|,
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7 eller
ö eJ-l-er

rinnan Eva Mörn.er, en syster till rege-
mentchefen. Han stupar vld Dorfsnicki

1702.
5 eller Vifolka komp. av ryttmästar Anders Blo- '..

menskJ-öId, stupar också vid Dorfsnicici
1702.

6 eller Västanstångs komp. av ryttmästar Bertil
Roxmanr en dukti-g officer soa senare ofta

9.

den 11 febr. 17OO gick en sachsisk arndpå 10OOO
man under konung August av Sachsens eget befält
plötsligt, utan lcrigsförklarlng över gränsen 1
Livland och försökte överraumplande bemäktiga sig
Riga som då hörde tiII d"e svenska Ostersjöbesitt-
ningarna, Detta lyckades dock icke tackvare den
påpasslige kommenda,nten, den ga.rnla' veteranent
fältmarska.l-k Da.hlberg. Men;de lyckades erövra Du-
namunde skans, varigenom de lcunde a.nstänga Rigas
förbindelser med ha,vet.

Knappt hade Fredrik IV av Danmark fått meddelande
om sa.chsarnas angrepp på Livland, så lät också
han sina trupper inrycka på holstein-gottorpskt
områder eh stat som var i förbund med Sverige och
vars regent var gift med Carl XII's syster.

Danmarl< var ur svensk synvinlcel den farligaste fi-
enden, CarI XIf , då ännu lnte fyll-da 18 år, slog
genast till. Han sammandrog armdn tilt södra Sve-
iige, dit h.an sjäIv begav sig i april.

Det är underligt att ur bevarade dagböcker oeh
brev ]-äsa sa,mtidens tankar som är så lik våra.I
stort soa sraått tänker raan då precis son nu' Den
unge drabanten Olof Stiernhöölc börjar sin dagbok
d.30 april 17OO med att skrrlva, rtmarscherade ut
ur Stockholm med. full- noundejring titl Fittjan sonl
första dagsr,rarsch, Itoch var övermåttan nryeket folk
allestädes på gatorna och i fönstren som grätr!.
Krig är alltid en allvarlig sak. 

l

Irlobitiseringen gick efter precislon. Den 17 juni,
kungens födelseclag, gick den svenska flottan till
segäls i tre fina eskadrar. landstigningen lycka-
des, småningom överfördes en här på IOrOOO nan av
alla vapenslag. Också Östgöta kaval-leriet hörde
till de trr.lpoer som överskeppades.

"Högsonmarlekenn, som ileidenstam kallar den, hade
börjat. Hur levancle slci-Idrar lnte Heidenstam den
entus'iasm son rådde på. skeppen vid överfa,rten- De

utmärker sig.
Skenninge lcomp. av ryttmästar Otto Henrilc
Schulman, stupar vid Dorfsnicki.
fjust komp. a.v ryttmästar Peter Pihl-
crantz.

Det var ett förnämligt regemente med ä.roril<a tra-
ditioner. Flere av officerarna var släht med var-
and.ra, uen börden spelade itrgen roli i Carl XII's
arm6, enbart dugligireten fäIlde utslaget vid avan-
cement. Också oadliga namn ses talrikt i officels-
rulIorna.
Men låt oss kasta en blick på tidshändclserna son
alltid så helt diktera den enskild'e individens
Iiv. - Kort efter lionung Carl Jt's dödr d.5 april
1697, medan hah ännu 1åg lik pP,t Stockholms'slottt
härjades borgen av en vådelcl som förvandlade den
till en obeboelig rrrln. Olycka,n var en tillfältig-
het rnen man kan säga, att d"en varslacle orn det
svenska s-bormaktväldets fall-. Det väldigaste
dramat i Sveriga-Finlandshlstorla shulle snart
spelas upp. Irfan hacle fått niuta av' en lång fred t
24 år i åträck, €r lång tid-, i Sverige-Finlands
historia. Den nya konungen som besteg tronen,
Carl- XII, var då endast en 14-är:-g gos*e. Redan
samoa år övertalade förmyndarregebingen honom
att sjä1v övertaga regeringen, 15 år gamtaal.

Det räekte icke Iänge förrän ett mot Sverige rik-
tat danskt-rysk!-schlesiskt-polskt förbund hem-
ligen ingickä. År 1?OO på nyåret var ringen sluten.
Dessa makters samrtanslagna befolknlngssiffra över-
träffade det svenska minst 10 fal-t. På aftonen 

l
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grånade krigsrnännen gmkling }.<gnunqgn. från -' Cerns
IiO SfönAe äin skröplighet. All-a fö.'trollades av
den frollnakt som omstrålade Carl XII' Det var
som en härskara. av idel ynglingar, säger Heiden-
stan.

banska konungen giorde gena,st fred med Holstein
och förbanA äig äit ickå vldare understöda Sve-
riges flender. -under tiden hade finska tmpper
fråifi_t sachsarna stången, slagit dem över gräns-
älven Drna-ström ocfr äåfunda tillsvgd.are stoppat
d.eras franfart där.

Men det var endast en av schackpjäserna, Dannarkt
somnuvarbortsla,gen,.Dethastad"emedattfä
årnr€n överförd ti}l BäLt:-cum innan höststoraar
och isar lad'e sig hind'rand'e i vägen'

Den 24 aug., samma dag honungen flerlom ocir' land-
;i;s-i Häfsingborg, förklarad"e plötsligt n{=q}?1d
i Iyioskwa krig"not-Sverige och en stor här infö1l
sin vana trolen härjande och brännande i ltser-
ä,rnfanO. Rysäen uppgav som orsak att tsar Peter
blivit itla bemött'äå ft.tt föregående år (märkväI
inäoån:-to) passerat Riga på sin^laf*-till skepps-
-tru"rä* i Hoilana. Det verl<liga förhållandet var.,
att han alltför nyfiket hade intresserat sig för
stadens tastnl-ngsirerk och blivit avvisad. (Ett
lfiainila i sitt slag) .

Här gäIlde det att skynda. I(onungen tog med'- sig 
-

enaaät en mindre, doci< fullständig arm6, och gick
under segel d, 1o okt. Qst5öta kavalleriet var
icke medl Efter en veckas stormar och notvi-nd
som delvis skingrade flottan lcom konungen- ti-Il
pernau, en ort äitt emellan rysi<a och sachsiska
arm€n, hälsad hjärtligt välkomrnen..a-v provinsens
förtvivlade befötXning, l!:[an ]<an tänka sig ]rur i
sanning förtvivlad siiua.tionen i Estland-Inger-
manlanä tedde sig inför det som komma skulle'
Proffessorerna vfd Dorpat universitet (som inför
krigshotet öve::ffyttat till- Pernau) hälsade ko-
nunlen ned orden:ärrögst, högst, högst nödvändigt

11.att hans lVlajestät själv komtt

Nu gällde d.et att avgörar skulle man först gå
mot sachsarna eller mot ryscarna? Konung August
av Sa.chsen-Polen irade ernmellerti_d blivit rädd
9m eget skinn och dragit sin här tillba.ka inåtIiurland, där han gått i vinterlcvar,ter, I\,Jen mot
ryssrarna brådskade det så mycket mera. Efteratt ha härjat Ingermanland hqdg ryska arm€n nu
.sammandra,gits kring Narva fästning, landskapets
huvudfäEte, sgrn f'örsvar.ades av överst,e Henning
l{orn med en svag garnison av fi,nska tr:upper.
Horn ( sonr i mitt dycke blivit atltför litet upp-
toerksarnmad av eftervärlden) var en .man sorn icke
ryggadö tlllbatra för litet, Det sades uit feiåe-
ringshären var 80, OOO man starlc. Efter några f5-
fänga stormnlngar rnåste ryssarna börja, en-reget-
rätt belägr1ng.

Konungen besl-öt att först slå bort den störue fa-
ran och utan dröjsrnål gå mob ryssen, AIla flnska.
regementen som 1åg i l-andet fiök ,oröer. atl .skyhd-
sammast marschera till iVesenberg; en ,ort närmar:e
Narva, dlt konun6ens f'rån Sveri!å roedicouna trup-
per även beordades.

Den 26 okt. l,ämnade konungen Pernau oeh r:ed tiII
Revalr. d. 5 nov. inträffade han sjäIv i Wesenberg.
Den 13 nov. bröt han upp med den här: son där då
hunnit sanlas, in al}es 101537 man. Det var kall-t
ocä slaskigt vägalag. l,Ian marscherade fram genom
av fienden härjat land där ryssarnas grymheter
ännu skynota fram i bevarade dag'böckers berättel--
ser.. Den 1'l nov. stod strid vid passet Pyhäjog-
Bi, där ryska lcavallerigeneralen Scherementjeff
med 6000 ryslca adel-sryttare hade order att stog>-
pa frammarschen. Han kasta.des överända, Två da-
gar sena.re, d. 19 stannade raan 1 mil från irTarva,
där raan sköt svenskt löse med kanonerna för att
til-lkännagiva för fästningsns försvarare att irjäl-
pen var nära. Från fästningshåIl-et 'rbakom den mör-
ka skogenrr hördes sva.rs.signat. Ryssarna hade byggt
två Iånga försvarslinjer, enamecl front mot de
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ankommande, andra mot fästningen. Den 20. nov,
1?OO, k1o.2 på dagen i snöyra, sattes armdn,
formerad på tvenne kolonner i marsch mot de
ryska förskansningarna. Jag skall lcke dröja
vid detaljer j- detta hlstoriskt beryktade slag
son blivit klassiskt, hur frästande det än vo-
rer emedan'Ostgöta ryttare ej var med Det
var djärft sch mästerl1gt Iätt från svensk sida,
usselt lrån rysk. Det kännetecknas av yttersta
mod,Hatet hade.fått näring av det tmpperna med
egna ögon bevittnat på sin ina,rsch. Man känner
ganska'väI tilL slagets detaljer från många be-
varacle skil-dringar. Det var tiII stor del fins-
lca regementen, Z/l av hela kavalleristyrkan var
finsk. Betecknande för krigsbussarnas hård.het
är kanske ett yttrande av kapten Olof Stiernhöök
på Gardet som i sin dagbok skriver: rrblev inte
ene blesserad, - bara stucken l1tet iaed en pik
i benettr.

Narva slaget vår - sonr den finska militärtermen
lyder - en fituhoutunistalstelurr = ett rrförin-
telse slagtt, sådant man al-ltid bör sträva ti1l.
Stupade ryssar berd,knas till 9rOO0 + en mängd
nedtranpat nfö1jen, därtill- c. 6000 som berii,k-
nas omkommit av svält och köId på sln marsch
till Novgorod genom dem sjäIva tidigare härjat
lancl.

Nu kunde hären gå i vinterkva.rter. Komngen tog
sin bostad i lais, ett gamma,lt ridda.rfäste, i
väntan på förstärkningar från Sverige tills vår-
karlpagnen ]iunde berynna.. 

,

Man kan tänka sig den längtan som beskä]ade heno-
mavarande regeruenten att få komma med, Segerbu-
det från Narva rullar hän över Europa. I alla
kyrkor i henlandet sjunges Te Deum och tackas
clen Högste för den növermåttan stora segernn.
'-I kyrkorna uppsattes då, så som även på vår tid.'-tacksägelseskrifelser till den Högste Fälther-
rens äta son leder follcens öden. (Ett sådant
gulnat tryekalster hänger ännu i Tyrvis gamla
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lcyrlca. )let blev en vi.nter av lntensivaste rust-
ningar och för:berädelser så hemrna som i pro-
vinserna, men d.agböckerna skvallra också om
glada fäster och ba,ler på prästgårdar och her-
resäten. Det var dcn baltiska ungdomens härli-
gaste tid - en ljusstråle innan himlen åter nul-
nade på allvar.
Ornsider blev det också ti-d för östgöta kavalleri-
ct att bryta upp. Det måt be ha varit en grann
syn att se dein med klingande spel, följande si-
na karrnosinröda ryttarstanclar draga åstad. Den
17 majr då gräset åter börj':t tror landsteg re-
.lementet Beyal.

[fter noggranna förberädelser gick hären över
Dtina ström, bortko,stade sachsarna och fraroryck-
ningen in i Kurland begynte. iiien icrlgsoperatio-
nerna taga icke fart, I-,onungen väntar att Polen
själv skall avsätta konung August. Carl XII ha-
de önskat i några avgörande itrabbnln5ar göra slut
på det hela, Säkert väntade man oclcså h'emma med
återhåIlen andedräikt på nya segerbulletiner. Men.,,
fienden vek undan och vågade endast attakera
smärre isolerade fördelningar och partier. Son
sådan måste nan betrakta också d_en skärnytsling
som här föIjer,
överste Hummerhjelrn, en bepröva,d veteranr sonl
1åg med sitt detachement i sta,den Kovrnorhan
slagit ett parti polacker, 12 kompanier starkt,
och därvid erövrat '10 kanoner. I brist på hästar
kunde han enellertid medtaga endast 4 st. tiII
Itowno, men besl-öt att genast återvända för att
rlvhämta övr1ga 6. 

:

För den sku]l bröt han d. 11 mars 1702 åter upp
med 130 ryttare, de flesta ur Cstgöta lcavalleri,
och 1OO rnan fotf'oIk på tvenne roddpråmar på vi1-
ica kanonerna skull-e forslas. Vid detachementet
deltog båda hans stysöner, bröderna v. Siegroth,
rnajor Hans Fredrik v. Siegroth vid kavalleriet



och kapten, Gustaf Henrlk v, Slegroth konmenderårr-
de fotfolket. PoLackerna fick dock kunslcap on
truppens annalkande. De saronandrog en här på
6r000 man och det fåtaliga svenska detaclrenentet
blev omringat och slaget vid den }illa polska
staden Dorfsnicki d.en 13 nars 17OA.

Genom att alla hemma i SverJ-ge väntat på under-
rättelser från fronten och detta var en av de
försfa notgångarna som drabbade de svenska vap-
nen måste denna händelse ha,väkt ett kolossä}t
uppseenile såväl t heml-andet som vid armdn. I
flera bevarade sklldrinEårr officiella son pri-
vata d.agböcker finnes nänd,elsen omnämnd: i ko-
nungens officiella historiograf Adlerfelts re-
lation, i överbefäIhavaren, general Rehnskölds
privata dagboksanteckn-ingar, i vld armdn detr-
tagande tyskar son svenska offlcerares dagböcker
finner nan händel-sen omnämnd. Vi fä därför en
ganska god b1l-d om händelseförloppet.

1. Berättel-sen i Sleiktkrönikan är hämtad ur

Listgöta kavalleriets historia, oc! basserad på
voläntären vid östgöta kavalleri Johan Seger;
stäens berättelser-d.en end.a rnan vid kavallerle-t
som kom undan med livet-

2. General Rehnskiöltls relation'

3.Adlerfelts:CarIXfI,sofficie}lahistorj.o-gravs anteckning.

4. En tysk deltagares, ingeniör-officeren' ma-

3or Visocki-Hochmut's relation' Han var per-
åcnllgen närvaran{e vid jordfästningen'

5. leonard Kagg's d"agbok' Kagg d'eltog vid Gardet
.o, sköt 

-räi"i viä tegravningscerenonin. t<a*F
[å0"-siari-iiån"i vid"östsötä kaval]eriet och
kände Personligen de fallna'

Konungens Psykologiskt riktiga handling-il:^lål?-^-
;;;;ää;ä-rii.än oc[ iorfästa dem enllgt svensk Joro-
iååiäi"ssrrtuär har"väckt_ genklang i svenska hiär-
i;; ä;;;t tiäärnä- äpt tirl våra aae?I' Författa-
r.en Werrr"" r]-ff"ia""=tam har i si-na-rrKarol-inernarr,t-ä"iå", ån åerättelset qom han kal1ar: I'En vit
,,kjortafr, som syftar på denna händelse'

l)en llilna förlusten var för arradn nera en mora-
lisi(änu"""*u"är-förlustrmenförregementetv?r
ciet ett härt-;i;ä: i östgöia kavalleriets hlstoria
citeras 6n samtiäas vittnesbördO rral-Ie samaans

;uiiiF officerar€n, men framhålles särskillt
förlustonavroajorSiegrothochryttrnästarSchul-
,å"-"iil." uaoä åaoe en hedrande krigarbana i
fränsk tjänsi bakon sig och vars erfarenheter
väI hade-behöfts i det-pågåenda fälttåget'

För de stupade hjältarna' - själva var det kanske
lyckligast tit f6" falla på ioppen.av 'segerns tid
innan orycrorna på allvai törjät trycka foster-
lanclet. För åä-"ä"" i henlandåt måste sorgen-där-
emot varit oi"p-"ii:''"å" änkor lämnade med minder-



åriga batr':r.

På Xsplunda, det i,iörnerska familjegodset' som
förlorat itotterns nva Mörners man Hans tr'redrik
v. Siegroth och kusinenr Otto Henrik Schul-
nan, hänger ännu i våra dagar ett porträit av
ryttmästar Schulnanr €o. kopia av det poriråitt
som, efter det ätten utslocknat i Sveriget
hamnat hos släkten i tr'inl-and"

I östra Eneby kyrka upphängdes hans vapensköld
tillsanmans nred'tid"igare Schulmanska sköldar.
Dessa blevo d.ock förstörda clå'ryssärna 1719 br:än-
de kyrkan. Därefter uppsattes i kyrkan porträtt
över 4 generatloner Schu1män, ett av dem Ottc
Henrik Schulmansi Dessa porträtt blevo sedermera
vid någon restaurering av kyrkan bortflyttad-e och
endast 2 av d.em ha bevarats för eftervärlden.

Schulnans änka, Christina Appelgrenr. gifte om

sig 1718 noed se.cundryttnästaren vid Ustgöta ka-
vatlerf, Xrik Axel Hrehjelm, f. 1682 + 1737 "
Också han had.e deltagit i det stora Nordiska kri-
get och fäktat med mycken tapperhet i träffnia-
gen vi-ä Vfarschau, blivit blesserad. och slutli-
gen fången bos sachsarne. Hon överlevde också
Jin anAia nart och avled. 1741. 13.6. Genom detta
giftermåI gick några av d.e Schulmanska ägendo-
marna öv9r,,till släilcten Ecehjelm.

Här skil-drad.e krigaröde har ej på något sätt
varit märkligare än tusende andra från samma
tid.r Dock måste man ännu förvåna sig över den
lgjalitet och berädvillighet den svensk-finsk-
baltiska adeln visade konung och fosterl-ancl i
dess ödestlmma. Det har sagts om den svenska
adeln, att clen i historien uppfört sig bäst
och lojaIast, trots att ett begripligt miss-
nöjei sön föIjd av den stränga reduktionen }ätt
had€ kunnat befaras.

9 svenska adelssläikter utslocknade på Poltavas

slagfält. Det har sagtsl att ett
taste ad,elskalendrar eou flnns är
gen över Carl XII's offlceraxso

av d.e stol-
förtecknin-

It


