
nummer v1d återlntroguktloneE på Svenska

Rlddarhuset år I9f2 ?

(Förearag håIlet på släktmötet II.12.T954)
av 0tto Schulman.

Då en adl1g ätt upptages på ett rlddarhus er-
håller den ett nummer. Numret spelar Ju nume-
ra föga ro11, men fordom var det annorlunda'
Ju lägre numrner, deste förnämare. NummerföIJ-
den bestämde rangordnlngen t.ex. 1 en porces-
sion, v1d uppvaktnlngar, krönlngshögtldl1gfie-
ter, - ktrnellbä begravntngar och dyl1kt, där
rarråordnlng-Icundä lfråSakoratna' och man. var of-
ta småaktlgt k?insllg härvldlag.

?å Rlddarhuset 1 Sverlge lnnehar Schulmanska
s}äkten Nc.If6, 1 Esttand No.lO, 1 Llvland No'
5T, på ösel Nc.B2 och på Flnlands Rlddarhus
No.IJ.

Kutymen lnom genealogln är den, att efterkom-
manäe 1 räEt neastlgande 1ed lnföres på sa'm-
ma nummer, men söker en annan Sren av salnrna

släkt lnträde på rlddarhuset eller adlas en
'ny gren av samma släkt, tllldelas den ett nytt
nirtä"r. Man kan fråga slg hur det kom s1g att
s"n"r*"aska ätten, aa aen återlnfördes på sven-
ir.å nroaarhuset gi tgtz upptogs på ättens galn-
iu, n**u", fast?in den svenska grenen av släk-
ten då redan utdött.

let har väkt 'förvånlng, Ja rent av kr1t1k att
så skett. 81.a. lnglck 1 Svenska Dagb}'adet av
å"" 7o.I;I947 en av slgnatur K.L-m underteck-
nao -artrkel vars slut här må clteras. Artlkeln
iiäitåi n,r fädTens rättlehete'rn '
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...... r rvt f dgr .'6t-utirgeri.Ylöö? et&,säreEgbr+ l-Hä+öffi*hglTT*
ttcum sprldd och ,tatrlk släk!.r.-.-av v1lken en
gren-T674 undflck svenskt adelskap men denna
utdog redan rTI7. v1d filf- i"Å "rlsa"å F9t "-metlörtld av mlsstag en med'Iem av en helt^åq.u'''
nan gren att få säte på rlddarhuset och sårun-
da rålmas som svensk adelsman, ett mlsstag.
som sedan aldrlg rättades t111. Sa.ken speläde

'dock filg:a ro11, enär 1 $ortsättnlpgen lngen
må'dtem äv ätten be'Sagnade qltt polltlska prt-
vlleglum och denna-eiter IBOp kvarstannadb 1

Flnland. Men nän I9I2 den då hltflyttade gods-
ägaren Håkan von Schulman begärde tlllstårrd
ait lnträda 1 slna förfäders 1 detta lall obe-
flnt1lga "åttfgft"ter, 

Uoraå rlddarhusd|rektio-
nen ha observerat och rättat det gamla mlssta-
Bet, men så skedde icke och tlllståndet gaJs.

Nu är det emellertld så, att 
"sakecn 

ei alls är
så enlcel och så tydligt negaflv för vår släkts
vldkommande som artikelförfattaren här vlll

cframhålla. Jag har förqökt lägga mlg 1n 1 frå-
gan och är faitövertygad om, qtt - 

då Håkårn v.
dchulman, efter att är T7OT bllvlt svensk med-
borgarer- är f)TZ ansökte om lntnoduktlon på
Svenska Rlddarhuset för s1g och slna efterkom-
mande, odet lcke glck Rldd'arhusdlrektlonen oob-
serverat förblr. utan har.Rlddarhusdlrektlonen

. efter moget ö?ervägande kunnat förorda denna
arrtråIlan, vlllcen Kongl. MaJestät seda.h bev1I-
Jade den-6 Jutl I9f'2. .(Etuavskrlft av. bevllj-
åtngs urkunäen flnnes 1 famllJearElvet, orlgl-
natet har Jag sett 1 Rlddarlusarklvet 1 Spock-
holm.) Han blev uppbagen på.'sJ-äktens garnlä num-
il;;-fto.176., faståir oän svehska grenen, allde-
1;;'r*t1åtr. hade utsloclrn.t P-å svåirdsldan år
I7I7 med ryttmästeI Otto Henrtk Schu-lmans son,
f?inrlken r,ennåit TötO-Serrulm.ami*'som vld 16 års
ålder drunlcnade 1 Motala ström.

7"
Det är sant, atl speciellt då ätta:'tavlorna of-
tavorofelvisarrde"misstagkunnatSke,menl9I2
fapns det dock redan autentiska släktutrednlngar
och nämnden som avgör en sådan anhåtlan består
åt g"t"t1ogd.ska exferter. För att utröna frågan
måste vl gå lånet tltlbaka 1 tiden.

Svenska Rlddarhuset instiftades, som känt, av
Gustaf II Adolf är t625. Före detta hade det dock
funnlts adel sävä1 1 Sverige som i Finland, men

det fanns inget riddarhus för lnregistrerlng och
kontroll av åe adliga ätterna. Uritler med.eltiden
hade frälset här 1 Norden varj-t av personllg na-
tur, grundand.e sig på fullgjord rusttj-änst' Kun-
de äen ei presteräsl sjönk vederbörande ned 1

OånAestaäAät. Johan-IIi giorde frä'lset ärftligt
ochstadgaderattbördelleradelsbrevskulle
vara grund,en för detsamma

MedGustafllAdolfupplevd.ejurlkebslnstor-
hetstld.. Sverlge genömgick då en väldig utveck-
l1ng och expendöring, vilket medförde en större
eftärfragan; ett stfrre behov av offlcerare och
?imiretsmäi, ån vad som hastigt kunde fyllas med

landets egna resurser. utl?indska adelsm?jn bör-
jäa. i stör utsräclcring strömma t111 Sverige'
äå" dem väntade ära och goda möjligheter tiIl
avancemang. Frågan om utl?indska adelssläkters
naturalisätlon tfff svenska medborgare och 1n-
l"nO"f.tfon på Svenska Riddarhuset böriar däref-
ter bli akbuell.

Vikännavälti1ldeomständlghetervilkaför-
anledde den sveneka grenens av vår ätt stamfa-
Gr; otto schulman, senare överste il svenska ar-
;;"'1 t}-ärIga kriget, aLL överflytta till Sve-
rig". ff att sändes som gosse bort fTåo sitt hem

på-ösel, emedan fadern, Heinrich Scholman, var
starkt "tete""åd-i 

den'dåt1da polltlTenpå ösel,
som sträväaö t1ll at; lösrycka ön från Danmark
;;h få den under svenskb väIde' Fadern blev o9k-
så sedermera häktad av danskarna och av politls-
Xä sXaf halshuggen i Köpenhamn T617' Det 'var ei
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så omotiverat att bortsända sonen 1 t1d
t111 Sverlge.

hr t6Z5 ägde också introduktlon av d'e för-
sba ut1?indska adelssläkterna rum 1 större
it rto i Sverlge. Då introduserades emeller=
;ta-- så som i"tt"t l'ydde, - Itsläktenrr,
och endast 1 undantagsfall en person av
släkten, ett förfarlngssätt som man senare
irångict. Här har v1 redan det första frö-
åt tiff mlssförstånd och tollcningssvårighe-
ter.

Iöjtnanten Otto Schulman från öseI' Lret näm-
nes ännu, att Gustaf Ado-l.fs ti1l säge1se da-
terade sig från T610. Schulman infördes då
på No .176.

I den mycket kompllcerade frågan om adels-
sIäkters upptagande på Svenska Btddarhuset,
varvid under årens lopp ol1ka förfarlngssätt
kommit till användning, vill jag här endast
nämna sådana förordningar och åratal som kun-
de ha i-nverkan på vår släkt.

Man kan Iätt förstå, aLt det senare förorsa-
kade ganska stor förvlrrlng att man adlade
och lntroduserade eJ endast en person och
harrs direkta avkomlln3dr, utan hela sIäkten,
eftersom denna fråga tld efter annan uppt?-
ges till behandlinå å riddarhuset e}ler på
iitcsdagarna. Fastän ä" 1627 redan lnföres
olika nummer för olika släktgrenar av sa.mma

släkt förekommer fortfarande att hela släk-
ten upptages. Ar 166O t.ex. dryftas frågan
ingåeääe. Då utkom, - under Karl XI:s mln-
deiårigrret, en förordning, som för att be-
gränsa adelsmäns för starka tillströmnlng,
iirycrri-gen best?immer, att ttden som bllver
natirraliierad icke må draga den rätten på
hela sln s1äkt, utan på sin person och hans
avkomst allenatt. Härefter tycker man att lc-
t<e' andra medlemmar av en ätt borde kunna å-
beropa sig på den lntroduserade medlemmens
råLL-, åin hans direkta efterkommande. Man
ser att det ei ens ännu därefter b11r ord-
nlng i introdukt1onstllIämpnlngen, eftgr-
som termen - att någon söker lntroduktlon
på släktens vägnar förekommer så sent som

i6gZ, då personllga avgifter börja lnföras
så- som vlilkor för introduktlon. Därefter
kan det inte råda ovisshet om vem som ln-
troduserats. Ännu på rlksdagen T765-66 upp-
tases frågan tiJ.l behqndllng och då fast-
sräs gränäåret till I65Q.

Rlddarhusordningen av ät t6Z6 innbåller ock-

"a 
A"tr bestämme1sen, att ttfrämmande av adel

som kommo 1n i rlket skulle av konungen först
naturallserastillsvenskamedborgareföraEE
därefter upptaåtÄ-niaaa, deb' buens[a frälset' It

Nlän Aaremot- rätmades deras barn med svensk ad-
f1g hustru såsom 1nfödda svenska adelsmänt -
de hade, som det sades bördsrätt t111 intro-
duktlon- och kunde alltså lntroduseras utan an-
å"r fo"tallteter, än at! styrka sin adliga här
fomst. Ordet ttfråmmandett lnnefattade, utom
i"arr utlandet, också adeln från Estland och
ii"r*ta samt öse1, Pommern och Bremen, från a1

Ia dessa senare förvärvade svenska provinser.
påremot betraktades adeln 1 Flnland och In-
;;;;i;å "a"otn 

icke "främmande", utan som

Samnstäf1d med den svenska. Denna bestämmelse
?örsätter d.e i Flnland och Ingermanland bosat-
ta rnedlemmarna av vår släkt i en annan katego-
rl än medlemmarna i Estland, Livland och på

öseI.

Emellertld ansågs snart tillströmnlngen av ut-
i:ir*rttg.* inom äaetn b11va för stark, varför

"ua*, 
iörmyndarregerlngen på drottning christj

,rr" tid böriade bögr?insa den utländska adelns
introauktlon. Men ilan introduserade dock såda-
na aAefsmän, för vilka-.den avlldne konungen'
Custaf II Adolf sjäIv-.tttlllsagttt lntroduktlon;
ä:;:;: ilna€urarisärat'r. Av sådana nämnes ut-
*våxrie"tt a" 167\ två tyskfödda överstar' ö-

verstarna Sperling och Rotklrch, samt överste'
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7Vid frlhetstidens 1ngång begränsar stZinder-

na konungens rätt alE adIa, t.ex. vid IT23
års riksdag medgavs konungen rätt aEt adla
endast IO personer per rlksdag, v:.d IT26-
27 ärs rlksdag sannma antaI. Naturallsatlon
av tldigare adlade adelssläkter 1nräknades
icke i detta antal, eJ mlnst av den anl_ed-
ningen att det sln:lle lnnebära en orättv1-
sa mot de ba-ltlska adelsmän som tjåinat
svenska lcronan och efter deras hemlands ö-
vergång under tsarväldet önskade flytta ö-
ver tlll Sverlge. Vid ol1ka tider brukades
alltså olika förfarlngssätt, |etta resulte-
rade slutllgen 1 att teoretlskt borde först
utfärdas formllgen ett naturallsationbr€v =Itsköldebrevtt och därefter lntroduktlonbrev.
Detta förfarlngssätt förekommer dock Iångt-
1från alltld. Det verkar onekllgen lltet
förnädrande för en gammal ad.elssläkt om det
måste utfärdas ett adelsbrev. Vanligen glck
det så t111, att konungen tillsade om intro-
duktlon och riddarhuset hade att utfärda den
el1er glva rfrestltutlon på den adllga börden!
m.&,o. konstabera den, godkänna den. Någon
gång kr,urde en adelsman ej ens behöva beityr-
ka sltt adelskap..

Vad v111 nu författaren t111 nyssberörda ar-bikel beslcSrlla vår släkt för, då lran talar
om våra förfäders obefintllga rättigireter ?
Menar han att Håkan v. Schulman ej bordetlllåtits lntroduktlon för slg och sina ef-
terkommande ? Snarare menar han att Håkan v.
Schulman eJ borde ha upptagits på det gam-
1a numret, No.176.

När det gäIler för oss atE försöka }ösa frä-
gan om Håkan v. Schulmans av den flnska gre-
nen lnträde i slna förfäders rättlgheter på
Svenska Rlddarhuset behöva vl tarappast lösa
den svårlösta frågan hur 1ångt lntroduktion
av hela sIäkten v1d en medlems upptagande
kan anses gäIIa. Den flnska grenen av s1äk-

ten utgår från en kusin tlll den är t674 lntro_duserade medlemmen, dåvarande översteL-ö;tnantenOtto Schulman.

Snarare är det som lnfödda medlemmar av detflnska frälset, llkställt med det svenska somd9 lntaga säte gch stämma på rlksdagarna. Medbördsrätt alltså

I

Tönnes Sch

i Helnrlch Scholman
il
lSv. grenen Otto Schulman
, översterlnt.f674

I

Leonard Schulman
; öv. Iöj tn.

I

Otto UJnr. Schulman' ryttr4ästare
I

Lennart O.Schulman
fänr. +I7TT

Otto Scholman
IOtto Schulman Flnl.grenen

d..ä. assessor
I

Otto Schulman
kapten rd.V.

IHeinrich Schulman
majort"

Otto Christ. Schulman
1öj tnant

ICarl Fredrlk Schulman
kapteir

I

Carl Fredrlk Schulman
överste

I

Alexander Carl SchuLman
gep. löjtn.

I

Allan Schulman
agronom

I

Håkan v. Schulman
gymn. dlr.
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I $ g i Ridda.rhusordningen säges om svenslc a-'
delsman, ati |tvj-Ilcr,n adelsman, som är födder
av svensk ell-er flnsk fader och moder eller av
svensk och finsk fader, fast modern är främ-
mande, han är svensk adel-sman oeh hade följ-
aktllgen utan vldare tlIlträde till Riddarhu-
set, om han tlllhörde tntroduserad ätE, men
t'kommer någon fråimmande av adel h1t in i 11-
ket och glfter slg frälst lnrekes, han må väl
njuta frälse å slna gods men lntet säte e1ler
st?imma ibland rlddarskapet, med mlndre och förr
än han naturaliseras av oss eller våra efter-
kommande och sedan b11ver lmmatrikulerad bland
ridderskapet.-... men barnen hans behöva icke
att naturallseras, utan äre av födelserätten
och efter gammal sedvana svenske av adeltt.

Det ser ut som artikelförfatbaren skulle eö-
ra det mlsstaget, att han tager Håkan v. Schul-
man som medlem av den baltiska släktgrenen -
(tifffrOr en över hela Balticum sprldd och tal-
rlk släkt....tt)

Vldare känner han synbarllgen ej tlII det fak-
tum, aEE just Håkan v. SchuLmans förfäder, -
förrästen hela den finska grenens stamfäder,
1 rätt uppstlgancie 1ed, i flere generatloner
suttit på riksdagarna. Han påstår, atL endast
en medlem år f777 av mlsstag bevistade riksda-
gen och säger vldare, att ttsaken spelade dock
föga ro11, enär 1 fortsättningen lngen medlem
av ätten begagnade sltt politiska prlvlleglum

It

Var han tätb detta ärataL f777 och vem han ä-
syftar är mlg ej bekant. Faktum är emeIIertld,
att medlemmar av vår släkt och även av den fin-
ska grenen vid flere tillfällen belulstat rlks-
dagarna och detta även efter f777.

Följande fall äro m1g bekanta. Först och främst
är T6t4 är överstelöjtnanten, sedernera översten
Otto Schulman sJälv närvarande vid den rlksdag,

9
där han introduseras. Ha4,deltager sedermera
åren t64'1 och 1650. Är 1660 förökommer förutom
överste Otto Schulmans son, överstlöjtnanten
Adam Schulman av den svenska grenen även öveF-
stens kusin, assessorn 1 Wlerland Otto Schql-
man d,ä. på riksdagen. Deru:a ägde sedan t64g
gods I I'inland: Järvenkylä i Wederlax och 0n-
?'anaa i Weckelax socken. Om han ei kan betrak-
tas som tiIlhörande det finska frälset så bö-
ra senare, här födda efterkommandå.,liIf honom
kunna görä det. Hans son, kapten Oöbq Schulman
d.f . ärver ägendomarna och är här,-böSatt. Den-
nes barn äro begravna 1 Wederlax kyrka oeh hans
syskon voro bosätta 1 Finlana.' Ävön han. deltog
i rlksdagen t697. Men ännu förekommer arldra 1

Finland 6osatta medlemmar på rlKsdagarna' så
t.ex.1726-27 fänrik CarI Schulman, 1737 den
i Sv. Dagbladet omnämnda, för mig bbeka+ta med-
lemmen, I77B löJtnant Otto Christoffer Schul-
r* (iä"iå""-faifars-far till Håkan v. Schulman)
I74O och 1746 vet v1 att Schulmän deltaga i
riksdagarna. r

Med den brlstfälliga kännedom om släktfö}id 1

forna tlder som förekom, kunde det naturligt-
vis hända, att personer trodde' sig hiirstamma
från en intrvOuset'ad gren. Så t.ex.. del.tog på
I7I7-T4 års rlksdag kapten Johan Gustaf Schul-
man av den baltlska grenen som ännu 1 Anreps
fitart-avtor av år rB5B är upptagen ,1 den sven-
ska grfren. Men detta är en annan sak som ej
Oör 6}andas med den här ventlleradg huvudfrå-
gan. Hade eEE sådant mlsstag upptäckts av Rid-
äarhus6p+U*E!öff"ri', atL en stfuid'smedlem i.ig5-
ledning av oriiiETe'ätteföIid deltagit i rliä-
dagen, så är det trollgt, aEt hgnom givits" ett
"gät nummer. Så har föifarits'1 andra lllman-
dä fall. Man resonerade n. som,så, atb'då de
redan suttlt 1 rlksdagen kanske i generatlo-
ner, så vore det obiltlgt att hädanefter väg-
ra dem rätt därtill. 

:

Varför ha de ei låtlt introdusera slg ? Fotke
Wernstedt (ntaOarfrusgenealog i Sverlge) skrl-
ver i sitt arbef e: tt0m främmande adels Natu-
rält sation och Introduktlon på Svenska Rlddar-
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huset uncier storhetstldenrf : ttEn 1 Sverlge och
Flnland bosatt främmande adelsman kunde följ-
aktllgen, or1 han uppfyllde i övrlgt stad,ga4.c
kompetensvlllLor. så som Eott anseende och ekompetensvlllLor,
vlss ställnlng 1 samhälIet, li:rappast förväg-
ras naturallsatlon och lntroduktlonrr.

Att de eJ Iåtit lmmatrlkulera slg synes mig
kunna förklaras så, atL de efter andra gene-
ratlonen här i landet, eller åtminstone här
födda medlemmar rä}orat sig som lnhemska adels-
m?in oeh kunde åberopa sie på S 9 i Rlddarhus-
Ordnlngerl.,.. ttmen barnen hans behöva lcke
att natural-lseras, utan äre av födelserätten
och efter gammal sedvana svenska av ad.eltr.

Det faktum, att medlemmar av här berörda gren
deltogo just i den riksclag 166O där frågan
om generell introduktion dryftad.es, samt aEE
de ännu efter detta ärataL fortsätta att inta-
ga säte och stämma för sin ätt berättlgar oss
atl tro, aLt de lcke kunde vara ovetande om
denna fråga.

Det har förekommlt fa11, där efber det en in-
troduserad gren utdött en medlem av en oin-
trodusepad gren taglt plats på ättens ledig-
bl1vna nummer. Det är dock missvlsande, ja o-
rätt att om vår släkt säga så som Riddarhus-
gealogen 1 Sverlge, måjor Folke Wernstedt skri-
ver 1 sltt nyss nämnda arbete: ttotto Schulmans
ättegren utdog ITTT, varefter ätbens plats
på Riddarhuset lntogs av descendenter ti11
hans eJ naturaliserade kusln, assessorn i Wler':
land Otto Schulmanrt. Vi veta att med.lemmar
av den flnska grenen sutto samtidigt med
den svenska grenens medlemmar på rlksdagar-
na Iångt lnnan den svenska grenen utdog, l.
ex. 1660, T697 odn TTI7. Det är descendenter
t1]1 dem som fortsätta atE deltaga 1 rlksda-
garna även efter det den svenska grenen ut-
sloclmade I7I7.

rr.
som gott anseende och en

Man rnåste överhuvudtaget t h:r.storlen och även
lnom genealogin varna för mlsstaget att bedöm_
ma företeelser efter senare tlders mottstock,företeelser som skett under tldlgare tldsske_
den och kanske under helt andra iörutsättnln_gar.'Det är senare omöJllgt aEt veEå nrr" ,.r,resonerade för några hundra år sedan. T1I1 ex.
a"nse v1 nu några medlemmar som 1 generatlonerbott här 1 Flnland ttl1höra det vl kalla den
Ij+vlåinqska grenen. Detta var frågan om en tlddå Flnland ej hade eget rlddarhuö. Sjåfv hadessa säkert betraktat slg som medleåmar avdet flnska frälset och som sådana delbaglt 1rlksdagarna 1 Stockholm.

Få det alltså gällde för ptddarhuedlrektLö- .

nen att är TgIZ ^taga stäIlnlng tLll frdå"r,
om vår släkt, så fanns det redan autentiskaättartavlor som tydllgt vlsa släktföljden.I IJongI. MaJestäts resolutlon åberopaå just
$ 9. 1 Rlddarhusordnlngen, alltså nbrasiatt.Därför vågar Jag tro, ått Ae experter som
hade abt taga stä11n1ng tlll saken vät kännt
!111 tldlgare medlemmars av vår ätt deltagan_
9: I llk!$agarna. Då de nu ansågo s1g kunnaförorda Håkan StJerncrentz v. Söfrumäs ln_troduktlon på Svenska Rlddarhuset och dessu_
tom-på släktens gamla nummer, No.I/6, måstede"1 stöd av här anförda fakta ha avgJortfrågaIl .


