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ilu! släkterna Schulnan och Gripenbetg tangera
varandrE .

öYerste Otto Schulnan, grundaren
ska Erenen av ät'ien, son så nycket
ianait. ut.a. senon sitt deltafande
.l(riFe t; hade son övcrförveltare- för
sve;i€lå Jakob Jöransson t'il:itte eller
lbland. kaLlas.

Det fordrades nycket av en sådal godsförvalta-
re. eri blott att hän skulle vara Läs- skriv- och
låftrtii'incsln nnig, han nåste kwlna leda arbetena
;;ii-;;Ä-äitbiiå avtrastningen-för- äsarens-behor'
och on.bcstvra dct till- krigsskåd ep-Latsen " uar-
ilnte n'åstä den betwlgande och förpliktande rust-
fiinrisslcylldipheten upprt;fthål1as för säterieIrIa
ä"n'ortä F,älide det äit iepresentera äf'aren vid-
otaliga tingr rågån5lar och endra officielle ta'l'r-
r arJ.en.

.Iakob Jöxansson lvitt var i:ydligen rätt typt
en nan av det önskade sla€let.

Det existerade eti iott förhå11ande nelLan

"oasnårin 
och hans öveiförYaltare. Yi se Vlitte

ä;;;;i;i:; båvaj:a schulmrns rätr not den strincligt
å""""auio"O" staden Norrköping' t'ex' vid--tin--
ee'i 1654. (Eit av de Schulnanska godsen' Hl-ru:e-l--

italu-nd lirr.er nirnera mitt lnne i staden l'{orrKo-
ii"",i. io+6 för han en process not siålvaste
iåiilÅ'au Gecr' den näktige bergsnannen' "rn-an--nan cåns heier det i d onsprotoko-LLen: " lozl-I-KoI8n
för RärIen \telbenelte Jacob lYitte och på veJ'r-l-
;;eiil;; UE1iIg-!q:93$14 ns Eesnar t111ta1-
teänlero@
veds Dotiei.-den ett Sordskläde on 6 aLnar ocn
fiffiit hon uthå,f raPtburen dex sc'r'maste-
des skulle haf{ia Bortstu1it ' . .r' (vr sct arc
öiio-s'"n"itu" heit en dorter' - troligen äLst-
av bal:nenr - soin representerar förJldrarala vLr-
ka befinnå sig i tyÄldand).
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fn eing går det clocli överförvaltaren en aningcr:ot. ur r:ra:iistralgn! protolcorl i nårrrrcioinä-d.'2',.7.1654 li;ses: 'rByfogd.en Bertlr Andårsson rcräv-!e på rfidstus3n uppiati"tuuffi;;*'-
Tnonas JVnR. Dennä hade förfördetai Bärti.l An_dersson i samband n:ed Otto schulmans be5lravning.(,-ir,'erste 0tto schulmat 

-i.åau avrldit den 24.nov.
l;?52- :":. j ordfästningen ^:fide r,ro id""i ror jand.e
i.:r'_cLr.in zt april, 9utta för atr kunna begås rned. 1...
l?elg sollenitet ). schul-rnans överförval-tare Jal;ob17+lI i Berga, had.e inbjudit uyrogåen-Andersson att'cill-sar,rcans ned. några. ändra bhra"t<iJtan tili-g"ä_-ven i östra-Eneby Eyrka. Jung rräaä-ä;;;" e-fterstött oå \ilitru ?.lr..sägt..åt. i:oilon, -åti--ä* 

Uyf og_den (Anders"g!) bärr"uu" ingen annan. fnför ctet-ta h.ot hade lyitt varit tvun[en att rämna Bertil
-ndårsson återbud..

som bevis för _det goda förtroend.et sorn exlste-r''ce rne]ran schul:ran och iyitte kan i"ä*r.gii;;;-att schutman överlät iit li/itte eti av-"i"ä-[ääå"",)3erg'a i iinifberga_by "f'ritt i sln äcrr-srn nu-s urus livstidu.. nå sedan Jakob Joranssän \I/itteavled 12.j.1659 och hans äntia, f"Ä"iä iavids_Cott_er 64ifte_om sig ned en ."'irrffien annan gård i rr.:rifberna, _.per Hålcans"o", er_i:ölr hon av sckrulmans aiirrå +ffina venj'rörner d.oc]< rätt att "frittffi
EffiFr -,till hauvureu 'l*iindock hon är annangång p11f-i'r.

iial:arna l7itt gav sina söner en god ur:nfost-ren, !e -iiiste sig ti-r-r- studeTte","Äi.,raå;;ä; ju_ri.c:-li och avariceiade sed.an på dän i."*ä""r, ba-nan både i sverige och i r':.åianål F"iata-"å-]aces de raed nr.rnet cripenbe"s'iåal. åitun iSveng,e n:o 921 ,. i lrlnläna i:3 ,iä-)'nä srenr-r upptöj9i i friherrligt stånd o"h'fä::tfevertler: i t.inr-aird . G.ripen i- ett"=t; ;;;";;iitiro r.u'tårnkas håi'röra sis ur grlpun i ö;i;;:-cättanasvar)en. '

Jakob Jör.ansson_ lyiites, senare.kallad \vitt_na:i, äisra son Johan Grloenber* ti"ä"iiyttade
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til1 Finl-and, och verkad.e här bl.a. son l:rigslcom-
missarle. ( let var cle tider då CarI XI införde
sitt lndelningsverk i annön ). Hans t4lrika ef-
terkonimande lngick äktenskap blanrl lciinda fin-
länd,ska ätter: s.s. von'I(raemer, Scilsrnan, von
Stackelb€rg, von Qvanten, Schildt, Tandefelt mm.

Efter sitt avskedstagande ur krigstjå;.nsten
hemliom överste Otto Schulman och bobatte sig på
sltt stamgod.s Svärtinge, di'r han avled 1657.24.11.

E1'ter .honor,r ärvdes Svåirtinge av älsta sonen
överstelöjtnanten Ariam S"hgfr"r gift med Ch:ri-stina Posse at FIedffi makar haaFEfrI

, f. 1652
+ 1724, sQm vai olf Johan v.
H*Ichen, (adI. ät'ben n:o 5Bl), f .. i66T-+-a77,
på Svärtinge.

I d.e'tta älctenskap f'a.nris 5 barn von ililchen,
qv y11l.a_;mgsta d.ottern /urna Sofla v. ltllSt e",
f . 1702.20.12 på--Svärtin '

?ig- 1:- gg. _Tgq I_ö_jtnanten !ra4s CarI Grf-&nbegg,
f . 17Ot + 1728. llan var f O
son till den Johan l''{ittman sorc adl_ades Grillen-berg. Han tjänacie näml. elt tid som fåinz.j.k vid
Upplands regenente i Sverige och glfte slg 1723i lrlorr]<ö1:ing ( troligerL på Svärtin[e ) .

Sålunda se vi, att godsförvaltaren Jakob Jö-
ransson lVitts barna-barn (1ö.itnanten Irrans Carl
Gripenberg) och godsherrns, överste 0tto Schul-
mans barna-barns-barn (Anr,a Sofia v. Iiilcherr)
förena sina öden raecl. varand.ra. Efter tr'rans cår1
Gripelbehgq ,{öd gifte hon on sig med kaptenenCarI Gustaf Häeerflycht (adI. ätt. rrso A77).
f . 17O1,.


