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I ! anllJeKron*An ( sr ct.
129 ) förehoomer €tt porträtt
av .Anns ElLssb€th SchuLnan.
!!]l|j"J$&ge!t, dotter till
C€org Dgtlev Schuloan. Hon
var föAd d. 2l.l.l?83 och
död a. 19.3.180?,

0n dettå lort"ätt aäger
€n lorträttkänlale i Sveri-
gor 1ärovorksadju-nkten !trår-
tin lvalsoott i Jönkö d.rl8ratt
han på etarka grund€r tro!
det vala nå161 av tton käntle
lolt!ättmåIaren Johan Eelril<
Sobeffel, Den att det i så
fall bold.o vara Då1at redatr
uncle! fölsta hälfteo sv 1700-
talet och autså tck6 kan fö-
reställa 1frågavarånd e !or-
son. rrMtle kLädsel r frlsJr!
ooh stå1laLagrr - slrriver hat!
- rrpå.ulnner starkt on ett po!-
trätt i Göteborgs konatEusern,
en f!ih6!rl.n!ta von Lloven; nå-
lat ev Dii&nda konstnår. Ett an-
nat för hans eåleeått typlskt
Port!ätt firtn.s t:i, r-lritr)sholm,

f ör€EtälLande €kaldLDnan SotrF
hia gllsabetb Blenne!, so&
d.og år 1730'r,

Det är dyckot tlo:.ietr att
aaju.!*t Ivars€on har rätt i
6ina a[tagånalen. Fani]. jepor-
trätt äro oftast ej nary€iv-
nar vanligBn 6j !t61]er 6igne-
rade. D! identitet 60!l eaalast
stöde! sig på €n f!ån släkt-
l6d til] sLiiktled netläred te-
rätteLse k6å Lätt iurd€!' ålenE
1o!p ko@oa !å vj.lLov:kar.

Vsxo kuntlo porträtt€t if!å-
ga då fö!e6täUå? Det verkar
onekligen sod lo"taättet fö:
leställde €n något äldle don
åin fru lnns Ellealsth v. Ro-
s6nr född Schu1roanr 60IA val
föd.d !å €1utet av 1?00-taL€tt
'1?83, ocb log redan viil 24 års
ålde! 18O?. Uen li.l<a tlougt
ii! t ait den räita l)elsonen
!ö! €ökas lnoe saDroa 6liikt-
glon eLle! l den fadllj d,iir
polträttet gått i aav.

Ånna Edisaboth v. Roaons
fa! r Oeolg Detl€v Scbulxnånt
var tvelule AånA6r giftr 1. gn.
16,7.1'165 o€d. frihelll.ntlan



charlotta Ilclena v. Roscrr.
Z; s1;-1172 m;A@Elirs:
19$e-f:-!glgfggr lnna E-
lisabeth ä! född. L dei sena-
ro :ikt€nekapet. gelmes styv-
mor, Charlottå Uelella född
v, Roson' var född !lg!l,pr
död 1766 xid 28 års åIder,
Då äv6n här fölekoEne? nam-
net von Roson liegor det
oyck€t nera tril.lhaodsr att
€n förvä*11n9 i senare g6-
neratione! kunnat uppetå
neLlan 6n 6om ä! föaltl von
Ros6n och 6n eolh åb gift
volt Ros6n. Styvmoilerns åra-
tal ligga ju även nälnale
I'förr'a hä1ften av 1?00-ta-
Letr' som adjutiict Ivarsson
frahhål1€r.

Vi konna dä"för dlod.
etörats sailtol.ikb€t anae
poxträttet fö!e6täL1å q
lrba!1ottaE@e-wl@,
född. von Rossn ocb lcko An-
na ELissbeth von Rosonr f.
Schul,lia!l.

illirti11 svaraalea r ati.inatr
cj ,.'il-le motsätta si8 en eå
hövlig ooh skälig anhå11ant
nou kostoadelna saile försåe-
llngen sig ioke kurna bestiin-
nosr utåll överlällnade narl dlet-
tå åt ordlföråntlen att besva-
ras. Då föreslog näDaalen6n
Eei.kki Kallenpoika från \rrko-
byn, att d.€ g€uensamt torale
erlägga 30 koppårpIåtor, Eär-
till. svaraae oldföfandollr 6tt
han ur ganla }ryrkohandlingar
erfsrit r att Hahkiala 6?aven,
sotn b€fann eig undler koretr i
forna tiiler värderat€ ti11 60
koppalllåtalr men då nu ifrå-
gavarandle grsv kommer stt grä-
vas liinglo n€d 1 kyrkan och
vj.d öppnandet al1tid koeme! -
till följd. av bänkarna - att
fö!o!eak6 n€ra b€svärr unalla-
ale hsnr otn man 6j her kund.6
gå on mod€lvii€r och alå alessu-
toro fäntLk Kllim€r år kylkoin-
tendent, vllk€t förorsakaf, bo-
non ryokot b€svät vid bevak6l-
d€t av lqyrkah6 !ättigbeter t
så b€metällde banr oo alet oJ
vore skä119t stt såvå1 fänrj}

Utdrae ur Eau})o försanLin& Ifuälle? son löjtnaht Schultratl
trilfiftT;Iill;" åh-Eilifn:- ekulle er1ägsÄ 20 koppardåtåt

varr el.1sr gomensåtnt 40 pLåta!
valjänte LöJtnant Schulmanrvs!

I(yrkoilttendenien hera Krä- gång grav€!! fö! hans viclkoarEan
n€r neddelader ait ban jii&to alo öllnasr skulle erläggå sed.-
undorlöitnant otto Christoffer vsau.g gravöppningBavgifit
sohulman önskado Lnlösa sig oen fänlik Kriirner 1 så 1änge
grawlats !å Bsnssltlån unaler hsn 1€v€!r okuLle för e8€n
h€llskapgbänkarna, vllken grav och för 6in faniljs del vara
de åixonsd.e 1åta gräva och murar från botalning t€friad.
ooh aD-höl1o de nu att fö!- Fö!€amu.ngen aaale sig kun-
samlingen måtte tj.llåta na godlkänna detta väfd€rings-
aletta sant bestiinma vad. de håir- förBlsg ooh bestiimdle såLund.a
fö. bade att or1ägga till kydqn.

att de skulle crlägga 20 k(p-
parplåt&r var, e1ler ti11 sanr-
mans 40 plåtalr men vaal befri-
els6 från €raröppltingsavgif t
beträffa! r så uplsköts sakeos
6Lutliga avgörande til1 ett
senare möier då en elik frå-
ga foralrai ett nogale övor-
vägande.

!&f """nrkC-gl&
Att bevista öve!6te 0tto

Scbul.nanE blsättnlng i l{or"-
köpinge kylka A, 2l ap!j.1. å"

'1554 intjödst för utom en nas-
sa vänra6! och bekantar även
fLero av samtialens most b6-
mäf,kts .n:in. t{ån bar i olika
arkiv !åt!äffat såilåna in-
biudnj.ngar t så t.ex. ti11!

Rlkskanslern, 8r:eve Axel
O!en6 ti elnå t
FäItnarskaLk gustaf Eorn,
välborne Eer? Comoisarien
l[oeee!-Rens t i €rna t
Ed16 och VäIböldige Ca!o-
lelaren Daniel 3engtEon

Ut t elroalk.
Fältharskalkr 6reve Carl
Custsf lfrarl8el.
Eans Kungliga Eögbet r Tron-
följetenr ?rins Ca!1. oustaf.
Don sistniillnde8 inbiudan

åte!966 håir In e:ctenso t

stosoeohtlge+e Prlnz,
Allernådigsto lbrste ocb Eetre.

Ed.6!s kongl ! högbet ks!!
utlj Undord.å[ighet ocli alson

största Sorgfä11igbet ick€
förbå1la' hurufunala oud.b
alhen aftlrahögste efter siti
al.Lvlsa och outhransakeliEå
Nåbd. ooh willi€' 1n bögh-
älskelig6 E6!!e trtranr alen Eal-
1€ och Wä1be herrea otio
Schulman till Tbomell ocb
Swertinge ooh b6. KoDgl .
Itrsijst. och siveriges Rijke€
troo Xianr foldom öflrerst€
och öfwerkoEmenaant i För-
poimlern och Strallsund.b don
24 Nov. näst fötflutno åbrt
genoro dben tl0neliga dödhen
bsfwe" hädsnkaflat oob 8ie-
fen efter in utbi tbet Sti-
g€ f"öjderijke försatt, och
&leasn såson iagb äx sj,nnaal
genon oudls nådj.ge tiubiel! 'ha4s Såhl. Liik, Cbrist-
och adoliglt bruk ti11 fö1]ie
hä! Uthi NosköptD8s klirkls
at tijsättia' oob såaan Lj.ik-
Irrocess nu nästkornroanals r tL€!
gud.h h€1ssn fö?lenandlea var-
d.e! den 23 Ä!ri116 sln fo!t-
gåDg winns 1åta. {ender föi-
dben sku1l til1 Edels trongl.
Eögbet min uhaeldåni8a och
ti6n6tf11tige töötl och be-
gehlanr Mln Sah1. l{å!! den
sidste äbrsll ]ewi6a, 1)å fö-
resagdan ter0in sj.8r alllanå-
digast lnstäl.1ar och tdedb
dlheras Kongl.. oob !\rtstl. nåi!'
varo borörala jolaefijldb bii-.
waral lryila och ful.l.botd.a.-
Jagh Erkeruer 6ådant fö! €n -'
högh w€ilerfarsnde Dådh r oob ,

fölblifwe! aäst tbens aldra-
högetr€s !åd.ige beslrydd oob
trogna beekiereB ttll all

/jj



I igfur$t. Vlä116åondc i lifs-
tidherl

Ede!6Kong1. Eögbets
Underdånige tienarinna

Anns Katharina trlörner

Sahl. öfwerst€n SchullDans
effr erlåtne högstbedröf-
wandhe änki.a.

Norrköping den 20 Martij
.$,nno 1554

otto Wilbelm Schulman
i:t7.Ti66- +rr-1t:t1610-

Son 2o-årlg kolnett vid
ryfande Dragoner Konr otto
tilhelo Schulman ått 11?88
å!s krie tjåna vi.d flottsnt
dit några fantregoloenten,
bl., a. Nyl.andB Dragoner, kon-
Denderats fö! att öka flot-
tans roalrakep€numerer. Ean
tom sålunda.att vara meal onl
det ärofuLla sjösl.aget vid
Svonsksunal d. 9 juli 1790,
alå svenBkarna rutdler Gustaf
III rs €get befäI föletö!d€
trodjedel6n av ry66alnas
flrltta. Efter kr"iset till-
dolÄdcs ot'ficor: rnc d.cn s,
k, Svenikdr&iin ed.al je'n I
Auld, ,' ir -

--. lÄBddelandet dini utdolnih-
gen tiIl "Konu4gön; Tro
tienare ocL Cornett, Wtilbor-
nc herr otto Vli1h3 ?ön

Schuknanl linnes ännu i he-
hå1l och lyder som föLjer!

Wälborne Eerr Corn€tt

Konu.r€en har i nåaler b€ha-
gat updraga Boi.r Stats Secr€te-
laren ocb Landehöftlingen von
Wilfobrend.r at* å dess {ögs
vägnar för?ätta utdefningen
af de tilI åmlnnelse af 3a-
taillerne förledet år' vid
llredlri.kobsmn ocb Svensk Suncl
slagne Gull Uedailler i bland
d€ helrar offlcera!€ af Kong1.
Nylands nragone Reg€mentersodr
föroniinda SataiLl.e! bevistati
ch har hemälte berr Ststs Sec-
eterare utsatt dagen tiLL ut-

delningonr til.l. alen Soxtonde
('16) nest komnandle Juli utj.
Staden Tavastehus r sant å!rdo-
dat mig att voalorbörande här-
om förständj.ga i Eolr Colnett6!
behagade altså, å föreni{nda
dag ocb Btä1le sig infinna för
att emot taga den af Konungen
förärte CulL lfedai1].€!.

llustiala d6n 29de Ju-nj-
1191

R :! ei jonhufv.,ud

Efter krig€t transportera-
des Oito Wilbelm Schulnan deal
fänriksgrad til] lavastehus
Jägsrbataljon, där balr 1801
beforilraales ii11 Löitnsnt och
9.2.18@ ti11 kaDtän.

Eans l.öjtnantsiullmakt är
av följando lydelso:

Wi. CITSTAF ADOLIII !)€d O\rd6
nåde Sverigcs, CötheB och t{än-
des KonuDal ctc. r;tc. rbfvin-

ge ti1l lå.nårk och NorEe,
Ee!tig ti11 Schlessvig-llof-
6teiD eto. eto. Göre vett€r-
ligtr att 6åson ho6 oss i.
nåd.ig åtanka konfior Fenalri-
ken vid Wårt Tåwast€hua läns
Regeroente 066 äL.kelia 0tto
Wilhelm Schulman i anaoenale
tiLL dess gjordo t!o8n€ tjen-
et€r' ocb altid vlst€ välje
förhål1andei och Wi bElEgno
äror att lenna honon nd.got
vealef,rnä1e af Wår Kong1. t{åd;
Altså 1riu Wi härm€d och i
kraft åf denne Wår Öpne l\11-
nxakt nådeligen Safva förord-
na honom otto Wilhol.r! SchuL-
manr att vara lloutenant i
Wårt Tavestebus !äns Regs-

D6t allo som vealorbö? t
hafva sig hör6amneligen att
eftorrättå. IilI ytteimela
visso hafva !,ti d€tta roed D-
gen haoal uldlerakrifvit r ocb
ned llårt Koagl. Sigill bo-
kräfta 1åtii.
Stockholms Slott den 16 Juni
1801.

nerfors, är hä! avbiloldo vägg-
pendyl. D6n är signeraal: Jac.
SiLvand€rr Äbo. Inno I urver-
ket fintles ett årata13 r6!are-
laal 1780.

I Åbo verkade i slutet sv
1?oo-+atot en ur&akare Jaoob
SiLvand6!. Ean var född i Åbo,
gick där i u!trrakarlärå ocb
blev g€säll 1??1 sant mäst6!€
1778. Ilans såväl g€sä1larbet€,
som mä€t€rstycke, utgjoldg
fickur. Han dog i Äbo 1818. Nå-
got årb6te av honoo ägcr Äbo
Mu.sellllr 1cke. _. ,

I

l-

Custaf Adoll)b

Sigj.tl.
C. Lagerlrin8.

I

Es-€-esrbeElesg,

Ett av do praktfulldst€
sliiktför6må1 6om bovarsts ttrII
våia dagar ocb nu'filu!€s hos
fnmiljcn otto Schulnan I li,.i -

D€nna pendyl r soD foltfe-
raadle är i gån8, har ko$mlt
ti11 vår s1äkt från få.mi.l-jen
Gardeneiste!. Lovise Vi1hel-
nins (Uin.tde ) 0erd6neiet6r'
qifi d. 19.6.1810 med major
otto Vl1he]n Schu]nan' m.d-
förde,lF. i arv f "å!. sitt

A



föräld.rahen, Haukila i Tyr-
väniö. Ms.n nåste antaga, att
den inköptB, antagllgen 6tra.tc
efter år 1?78, av henn6s för-
älalrå.r, vicobåradehövdingen
Joban Card€nei6ter och Sofia
Xl,eonora Savenius.

ti11 cx. uildcr Eitfcr-regi-
nen i 15.3}-1rnd, nå var alet
av vikt för mången att kun-
na tgvisa sin ari.ska häistan-
nlng och j. sådant syfte togs
kontakt ned modL€Drna! åv vår

Famili€arklve+.

Till fami]jearkivet har
rnag, Erik Schulnan föiärat sn
forststualio! rrBristlecone
Pine. Oldest Giidffii
Thingr', författad av p!o-
fossorn vld Unj.versity of
Ärizona i U. S.Ä., gb!!4
Schul.dlan.

?ei:sonen 1f!åga ti1lbör
lcke vå! adliga ätt oaktat
likheten medl nannot, vilk€t
alessutom en när:Dare gjold
förfrågan bokräftat.

Kännt är1 att rannet
Sohulnan förekonner såvål
1 turopa realan !Å 1600- och
1700-ts1et som senare även
i U.S.A. Även en talrilt
Bprldd judosliikt ned d.etta
t i1l.!!sen fi r€kondn€r.

Det :ir skä] att antockna
ocb i sl.åiktarki.v€t bevarå
antockninga! även öve! €å-
dlana !6rsone! eom ej ti1l-
hörs dor1 adligs ätt€n. n6t
Lar nänil r bänt, ati slåikt-
nedloqrrår fått fölfrågni!-
gar av utoogtå€nde pe!6o-
r,er angåenale eventuellt
'- 
läktsksp.. Så var fal1ot

Med faDllj€arkivet ha! ä-
ven inf6rlivats ett ksrtaverk
öv6r Potunern: rrEistolisoho!

Ailss von ?onunertt[.

K6!te 1: Bssitu stahdskalte
von 1628.

Kalte 2: Eesi+zstandskarte
vor 1780

D€tta utgör 6tt historiskt
kartavelk 1 vars publiceriig
doktor lverner v, SchuLms.nn t6-
alt dol. Egentli8en anslute!
d.ot 61a til.1 ett stölre karta-
velk öv€? öst-Europar där do-
larna Ssltlcut! ocb Pr€useeo
!6dan tidigare utJ.oo]Init.

Fa.'nil i enot iser ,

Födds,

D€B 2.6.1960 föd.d,es i Eo1-
Bingfors &ik Sohul.nans och
håns makas r Bi"gittarfödd Wa-
siusr aottorr son i dopetrfö!-
rättat I Yl"öjårvi d., 23.?.60
undlflok nsmnon r Maria! Eealviq
Ellsabet. Faaalra! voro !

Chrilrtinir SchulDar)
Bårbro och kurt Custå1'sAon

Earriot ALftan
l,srs Wicbnsnn
Cr6ta llei.nänon '

Fö!]ovlliha bar d. 16.3.1961
ingåtts me1lan studorandlon
vid liusikinstitut€t i Eotslng-
fors otrto geFik Donh€r oob
kon6t6tuderanden Ch!lBtina
Marga!eta Schulnan.

Förlovnlnc har d. 6,8.1961 i
Aåinekoski j.naåtts n€I1an aaf.
6tud. Carl-Ibedrik ScbulBan
och agt. 6tud. tr[arianne 0rön-

Viaaa 3

Don ?.5.1961 vigdes I tys-
ka lq'r.kan i g€l.i''gfors ve-
te!inälkandldåt€n Carl-Axo1
ScbuLnan och kerani.kern .Ani-
ta Eernborgr dotter til1
bergs!ådet cunnsr Eernlerg
ocb ha!!a 

'iakå 
Eelmir f. Cha!-

Pentier.
vig6eln förrättades av !as-

to} lB"ha!. Som brudgumnens
tr3est llan fungeraale hans
Eaoå.Lusinr lars Eeatzberg. Bf-
t6r vigaeln samlsdes cl€ anhö-
xiaa ti1I ntiddag i brudens
held d.er talr alans och kvar-
tettsång av1ösie valandlla.
Tj.]1 f eststiieningen bid.rog
även trädgårdens allra fag-
raste blomsterprakt ned b.a-
vets spegelblanka yta 6om bak-
gru!d..

.. jFdl6ikandidat€.anen jiiril-
te roagis,tr€lgtad bar vid Eol-
singfor.B Itrniversit €.t i naj
1961 avla&gtsr 6v Ot:to Edik.
schulllalr' : '-' ' if

Carl-AxeL SchuL&dn bar
vld vetori!är EöBskolan i..',
Stockholro avlagat fet. oand.
€xåmen vålen 1961.

Död.sfal.L t.,
Den 13.2.1961 avt€d. i

qelsingf ors €otlsägareu Eon-
rik Thornss Waldena? Llndle-
bergr hera!€ ti'fL Sju.dby.
Han var f. d. 21.5.1893 ocb
Yid sj.n bo3tgå.ng fy11d.a 6l
år.

Sina stualj.e! törjde hä!t'
vid Tekniska Eögsko1ån i )

Helsingfo?s een var tvutrgori
att avbryta d* å" 1915 tölt
att öveltagå 6kötse1u 6v det
ganla Äcllercroutzska f arnil-
jogodset Sjundby r åt vars '

vård han hänaiv€t ;tgtiåd.e he-
la sitt Lir.

Ean var'en nah med. Eållga
intr€eaen; och hans gecligna
kännedon i arkeologi r histo-
riar h€rrgårdsarkit ektux t
beraldik !r.m. konbinelaal
med prsktisk-t€knisk Lägg-
ning ocb en vaken bliok föT
naturons skönhotsvärdent
gjo?al€ honoh vä]. ägnad ått
handlbava vå.dea av 6n sådalr
histori.skt värdofu11 k1 onod
son d,.rl gamla Sjundby. Hane



,rlJ,rgsidlg6 k!i j:ide iogs även
i anEpråk av bans hemkonldun
S'und.egr i var6 Ekötsel han
utrd€! å!€ns lopp lnnehåile
ollka förtloend.€poste!. 81.
s. var han ko!@un61fu11eäl-
tigoldförand€ r lgrrkoråd 1

ned.len 1 skattelr?i&nd.en ocb
nealvelkanalo I koEroit€n för
utglvandet av Sjuad.eå soo-
kons hiatoria, SoI! ivlig
Dr'sei.Ean va! han 6n av
glunalarna av henh.ggds-
lluareet och iniilåtilrta-
gsre tl1l LLeksis (lvi Du-
seet på FanjunharE. Eårt
tog d6t honoD att vid ö-
verLåt€1sgn sv ?orkaLa-
om!ådet ttll Sovjet år '1944
.dv6n 6€ sitt kära Sjund.by
d!åbba6 av detta olycksöd€.
Aft€r sitt giftermål 194?
hed Elsa Scbulnan, fann
ban ett hen på fötar gårtl
i lroJo. E6n flcL viss€rll-
gen föle sin död. åtelse
Sjundby, o€n svårt sköv-
lst r och bevittna ggne
Senelat1öne!6 arbets åter
€n gång försiölt och €po-
Lielat så som eå &ången
gån6 f örrut 1 d€t gamla
Bl.ottets bistoria.

Soo eärnioka var haa
en ovaal.iS pelsollighet,
rE€ot orl€in€11, men batls
klsra fölstånd och Sedig-
na vstande gJord.e honoB
livli8t ulpEkattad I viin-
kf,etsen, Eån besatt etr o-
vanlig f ölnåga ått lidullt
kunna be!ätts histo?ler och
näst6r1i8t ekiJ.dra de måi:;a
oLika eänniskotyper ha'r kc.r

t b€!ö!ln€ loecl, ofta gaEia
oli.glnal blsnd. fi.skqre ocb
torpale 1 s1n h€naocken.

lled. trin ged.igna onutl.lga
karaktä! neal gå&ra tid.6rs
uppfattntng on Lealalansva!
oob fölpllkt6l.E6r stt pie-
tetsfuut rårda tidi.ga!e ge-
norstiolleis srb€t€r var bsn
en pelaonligh€t soe stott
högt öv€r dlen aeåskrEna le-
dlartyp som hu gö! sig gä1-
lande 1 vår av partipolitj.k.
Senorosyrad[s asnåäI1316dning.

Jord.fästningen förrätta-
dee en solig vj.nterdsgr d.
19. f6b". 196'l i Sjundeå
ål.driga r stä.olringsfullå sten-
Iqrlka i nåirvaro av en tal-
rik skara anfötvalrte? och
sockenbor. Blsättringen för-
siggick på begrevningspla+-
6en invlal kyrkan 1 d.en Ad-
LeroreutzEka f smil jeg:ravont
där flelo ättllnga! vila!,
i fost€rlandlets jortl,

:tr
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