
SIÄKTMEDDE}ANDEN.

Nro 19

Avresan skedde från Åbo söndagen d. g aug. 19At
med rrSll ja linesrr jättefärja öon förutom-14Gö
passagerare tar 260 bllar. -Först köres de stora
långtradarna onbord och därefter personbilarna
på hylIor längs båda sldorna, al1tså till Z.vå.-
nlngens nivå. Det gäller för'köraren att ha t't
gan rätt I muntr.

Man mötte de andra båtlinjernas jättar - ttvj.-
klng linesrr röcla och t'S1IJa Irineö"'vlta. livet
ombord var det_vanllga med god mat, muslk, dans
och slko-handel. Det verkar som'skulle reiand.e-
na tro, att det hör till saken att måsta köpaalkohol. Efter en lugn sjöresa landade vi vidrrvärta[ hamnen 1 Stockholn följande morgon. Vid
utkörnlnge! från hamnen kontrollerade genom
stlekprov 1O pol.lskonstaplar 10 bilföråres alko-
hol l.'cnsumtlon föregående kväI1. Vi kom som 11.
och flck utan vldare passera. .

lennart var van att köra I SverJ_ge där det nu-
mera är högerkör!1ng, god.a vägar oeh trafiken
väl _dirlgerad. Vårt första nål var Norrköping
stad, där 1 trakten d,e Schulmanska domänerna
1å9.

-1 . Som första rnåI hade vi Hlrunelstalund 1 Hirn-
melstalund parken. En gamrr@a som
såg förnän, nen obebodå ut. Enligt-librsägen
var det säte för stadens arkl.tekt. Det dönera-
des 1 tlden på 1530-ta1e$$t-dåvarande överste-
1öjtnanten Otto Schulnanizfier5 efter hans död, ..
1655, överIffi hans maka'Änna Katha-

Ett besök ,1ag gJorde tilLsqlrmans med lennar!
ttll_nå.gra av de f .d,. Schulnnanska egendsparna

I Sverige.

tlqa Möryer tilI kronan mot annan iolt-
2. Vårt nästa nåI var att söka upp den ganLa

ffi lofrannes kyrkan, där överste Ötto Scäubnans
högtidliga begravning förslggiek d. 25 april
1654. Vt korn t111 St. Johannes kyrka, men Cen
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så.q yngre ut och på en skylt läste vi, stt kyr-
kan uppJörts på Oskar If :s tid (alltså före 1907).
Men i d{<ristian fanns på väggen en r:j-tning av den
ganla kyrkan sådan den' såg ut före br'anden 1567 t
då den återuppbyggdes. Vid Otro Schulmans begrav-
ning paraderade ett regeroente kavalleri och när-
varande våf, - s.s. biskop S.J.Prytz skriver -rrfurstliga, adliga och ,ndra ståndspersonerrt. Där
var bl. a. tronföljsr€o, sederrnera CrrI X Gustav,
självaste rikskanslern AxeI Oxenstielhår fält-
uårskalkerna CarI Gustaffiksdrotsen
Guetql tlptg s@aren Daniel
ffiffirylsrr!'grE nl rt. Deras lnbjuäir5@ortsenglson LgtrermarK m. II. Deras lnoJudnrngsKort
@innes bevarade. Man haäe ta-
git sig 5 månaders tld för att på ett vårdlgt
sätt kunna begå begravningen. Från kyrkan bars
sedan kistan av underhavarna hela vägen til.!. 0s-
tra-Eneby kyrka, där d.en nedsänktes i gravkoret.

J. Eär efter for vi tilI Östpa-Eneby kyrka 4 - 5
ffi-väg, d.är fl-ere anförvanter'nedsankts 1 Schul-
manska gravkoret. Genast t111 vänster on kyrkoln-
gången hängde nu und.er glas det rravtependlumrl
el1er altarduk med Schulnanska vapnet, som vld.
nitt besök 1946 ännu täckte altaret. På andra si-
dan om dörren 'rar likaså ett brodeiat rrantependl-
umtf skänkt 1760 av en senare ägare tilI Svärtin-
ger-m?jor J)anle1 Pfeiff. 0ckså han var en släk-
ting,' gift-Eaa ett .syStar till' Christina Appel-
sren - rvttmästar 0tto Henrlk Schulmans hustru.
Efter det ryttmästaren stupat gifte Christina'
Appelgren om slg 1718 ned övestelöjtn. Efik Axel
Ekeh.'jel-m.Dessa makar kom sLutligen i besittnlng
ffischulmanska egendomarnar- både äldre bro-
d.ern Adggg och ;mgre brodern leonard.s. - och roåt-
te dätfte-nom vaiit rnäkta rikalBl-flil had.e d,e

skänkt predJ-kstolen oeh orgelverket till kyrkan
år 1726. På en stenplatta i golvet till vänster
on altaret kund,e vi läsa: Överstelöjtnant Erik
!.xe'l'Ekehielm- f- 167q.8.8 + 1777.18.12. S-iäIvAxel'Ekehjel4, f . 1679.8.8 + 17t7.18.12. SjäIva
ffiir 5 (nöiligen ?) schulmanska por-
trätt hängt, had.e nu inrättats t1ll dopkapell
ned en åIdrig sten-dopfunt och runt väggarna

Kyrlan clrer tectrning aa lohan Peilnpliöll (Xntgligd bibliotc.
lct, StorLholm)

hängde porträtt av församltngens kyrkoherdar
genörn tid.erna, 4e två älsta red.an från Schul-
öanska tlden. Då d.et under kyrkogå1vet tycktes
förslggå någonslags grävarbeten tog- vi kontakt
ned fdisamlingens-kyikoherd.e, l?ge TyTeusrför
att fråga om där ännu förekoin några kistort
vilket dock ej mera var faI1et.

På en krona kunde vi läsa: ttOtto Henrlk Schul-
man, Christlna Appelgrenr 1?08. Glfvet i testa-
menie efter frihäirinnan HögwäIb. tr'ru Görvel
Chrl s t J.na 

. 
Gyllenstierna. tf

Görvel christlna Gyllenstierna avletl 1708' sonen
Otto Henrlk Schulman hade stupat 17OA och svär-'
dottern Christina Appelgren glftfon slg 1718.
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4. Vårt 4:de måI var leonard.sberg, ett sten-
EGrt, som numera äges av Norrköpfngs kyrkli-
ga sanfällighet och använd.es som kurs- och
l-ägergård. Godset hade grundats av överstelöjt-
nanten leonard Sehu}lEin tlll ett säteri genom
sar'.rmans@a mindre hemman oc[ sä-
teriet hade fått namn efter grundar€r - leo-
nardsberg. Humdbyggnaden var numera samman-
byggd ned ena flygelbyggnaden; varigenoil o€rå ,:
utrymme vunnits. Det enda mlnnet från Schul-
manska tiden är de forografler jag efter ett
tidigare besök skänkt dit av leonard Sehul-man
och hans maka GQrvel Christin@.
Enellertj-d ble t
lars-Ove Pettersson och husmor Barbro l'/ahlqvlst
@deeingbjudna@
nygrä.ddad.. kaka. 

.

5. Som följande nå1 gjorde vl ett besök på
Svärtinger'det Schulmanska huvudsätet, c. 10
km från staden vid Glan sjön. Där-hade L,en-
nart ar::mäIt vårt besölc, men vl kom litet för
tidigt oeh fann arrend,atorn, Arne Fallonan, j.
kvarnen skjutande råttor med sinä $ossar{ Fa-
rniljen Fallcoan had.e ett ganska vackert hem,
nen til1 vår stora ledsnad hade sraden bortfört
antikvj teterna t1Il stader:.s hlstorlska musei;m,
b1. e.o tie 7 st, lån.ga pikenerar-1ansar.:e1Ler
ubardlsanerrr som skänkts överste 0tto Schul-
man i 5O-åriga kriget och vlLka vid mltt ti-
digar-e. besök (1915) hängde kvar i trappupl,gån-
gen. lJet end.a lntressanta var en spmling slcöI-
d.ar med naillnen på alla tidigare ägare. Den ä1d.-
sta var från 600-talet, en man som het'be_Svart.
Senare het be de Svärting. På 16OO-ta1s1 TF-
rekom som ägare howrarskalken Berndt Dj.edrieh
von I'törner, -varetter följde haffier-
sie Otto Schulman till år 165t. Efter honom
arva6F@ arr älsta sonen, överstelöjtn.
Adaro Schuhnan, död 1687. Efter hans död inne-
ffians änka, frlherrinnan Chrlsttna

?osse af lledensund son flck behålla det till
siffier si.n Långa änketid bodde
med henne på Svärtinge hennes enCa dottert
Arrr," I1ärta Schulnan Äif t 1698 med överstelöit-
iiffiven fli.l chen. Hllchens hade
rå"så u nes sor. ägare
öveisielöjinanten Erik-Ax.g1 EkelJi glro^solt var
sift ne6 ötto Henrffifn__ lgsti"a
,ippåts"ån i hennes 2. gifte. Därefter kom det'-fiffies' sysierdottörs nanr maior Dani91,
pi"itf (den söm skänkt 6et 

"ndra 
snlependiet

ffiO"ira_Eneby ) oeh 17St ti1l nans svärson,
f<ämmarirerre Axei wftrlfglnr-cvllenlircok. Qfllen-
krooks aotte ed- gre-
.ru P"tt" Adolf ffia) och deras sont
eie (+ 1854) aro
ä" sis ia' i -eköl d s'r!-
l.i nEen grosshandlar f-nnC'-:"n!ry'cch" därefter
1 1 generatiöner grosshandlar Erikssons efter-
koromände. Vld rnltt tidigare besök var d'et .A^rxel

Erj-ksson,t.i. (trotiseä) sonr siud'eranden-
3öffi Eriksson sålde Svärtinge 196' t111
@ör 2.4 nLlJ. kroner. Egen-
domen var då 74O ha stor.

6. Nära Svärtinge såg vi ett vägskäI som v1-
ffie til.I Knlvbergai Detta namn kände jag igen
som ett av överste Schulnan ägt gods. Vi re-
ste al1tså dit. Det ägdes nu av en ä1d"re frut
Il]arelt AndrÖ ' som köpt det 1955. Vi f öiklara-
affioåset intiesserati.e oss r ble''' väI -:,-

emotiagna öch bjudna på kaffe 1 parken. Jord-
bruket-var nu uiarrenderat. Den ganla oäfl-
bvEanad.en var överkalkad oeh troligen onbyggd'.
Eä"iaci<er och välskött trädgård fanns. Jag
sende senare i samba.nd med. tackbrevet en när-
mare berättelse on.gårdens öden under Sehul-
manska riden. överste Otto Schulmal had'e ö-
verlåtit det åt ein nån@-Effiod'd'a över-
förvaltare Jakob Jöransson Witte art bebru-
kao" inttll - Inerid^

y Lt/Se',) l;,! J-i''l'r1'r-
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lCl/tdtdgtlery dödedagar. 31lven änka gtfte hu;-, ,,

@en fic[ dock fortfarandä bo kvar.
Dessa makar gav sina barn en god uppfostran,
gossarna läste sig tj.tl studenter cch vidare
tj-,11 l"ggnän. De kommo i kronans tjänst, b1.a.i Finland vld indelnin5;sverkets gånomförande
på Carl .&s tid och aäledes undär namnet Grl-

, penberg (adl. ätt. n:o 931 , i Flnland n.o@f.
?. Därefter körde vi något tillbaka för attffima norr om sjön Roxenl aar v:. vek 1n hos
greve ivlorton Douglas på hans St.iärnorp s1ott.Vi sty-ffiäIlan 2 mma-Åula stenportstoLp:r lntlIl- den 5lam1a ståt1iga-'slotts-
ruinen. Från en flygelbyggnad. kom eä herre ut,
_J_ag- frågade om vi hade ärån träffa greven sJäLv ?

,V1 hade korresponderat om historiskå minnen-
ltfu Lei.pzig-angående general Robert Douglas
bröllop där år 1643 med Hed.vig Mö.rner. Iian
kon genast ihåg mig och ffiör upp-
5lifterna. Vi var hjärtJ-igt vä1komna.

Stjärnorp slott med slottslcapell hade upp-
förts av den skottske generalen 1 svensk
!jä1st, RobeIL!:uglgs-'1662. Men detta ståtLiga
!-vånings-ffitffiar numera blott en sotig-
ruin. Den 12 naj 1?89 ödelades slottet, ka-pellet, ja hela gården rned uthus och allt av
en förödande brancl. Det var en ve.rkl.ig kåia-''
,strof . l,tan hade aldrig haft råC att åderupo-
bygga slottet, Socknebornä hade genast eftär
branden restaurerat kyrkan. Det .var, som
det hette, rrSveriges vackraste slottsruj-ntl

(en mgger trösti)
_ Vi gic\ en kort nrnda runt en mindre f1y-

geJ-byggnad där famll jen bodde r. varefter greven
bad_ oss självmant bese kyrkan och kliva upp1 slottets 5 våningar. Uirder tlden arrangera-
d.e greven ett kaffe på går'Jen, där grevinnan

{.
H6len Douglas,
Jag frågade bI.a. om man, så som skalden Sno-
ilsky säger 1 sina trsvenska Bildertt, att man
^från Robert Dougl-as Stjärnorp på noma sid.an
om Roxen kan se över til1 Axel- Lillies lövstad
på södra stronden ? "NeJ, det kan man intett,
det var bara ett rrlicentia poetlc?", tillåtet
en skaId. Snollsky skrlver (som mlna äraCe åhö-
rare måhända mlnns ? ), att så sorn C-e trogna
krigskamraterna på valplatsen alltid kundä
räkna med kamratens stöd i kinklga situatlo-
ner, brukade de på gamla d.agar vid en minnes-
dag salutera varandra med flaggan 1 topp och
kanonskotts lösen t'kommer straxfr oeh lät sig
sedan ro över till kamraten. Jag har funnit
bevis på, att överste Schulman med sitt rege-
uente skyndade Axel lillie till h;lälp I s'rå-
ra sltuatioh.€T. I\,Ian kund.e aI1tså ej ens från
tornets 5. våning se över till lövstad.

8._* Härifrån gällde det att ännu göra den sis-
E-etapnen föi dagen, en sträeka på c. 120 la.
upp till Orebro vld västra ändan av HjäLnaren.
Deir hrrr.e lennart besiällt nattlogi på "Esso
I,{otor Hotellfr o Det moderna hctellet llgger
vid rnotorvägen E 4, vägen sorn begynner. i lis-
sabon och vla Fr.nkrike, Danmark, Stockhohn,
Ilaapatanda, Torneå och slutar I Helsingforso
Det var t.o.rn. liereprgt att där flma parke-
ringsplats.

r Följande morgon försökte vi hlnna bese öre-
bro forntida, ståtIiga slott. Slottet är an-
lagt på en vattenomsluten holme redan på 1 200-
talet- och senare av konun! KarI IX åren 1571
1627 försed.d ned. de tre kännsgaka rundtornen.
Den har fått utstå många belägringar genon t1-
derna; På borggården blev vl ömellertia upp-
lysta onr att slottet numera använd.es som läns-
resid,ens och ej var t1i-19ängJ.igt,, men att muse-
et befann sig på sndra sid.an vallsraven. Dit

'hann vi dock ej, utan beund.rad.e endast de.vack-

il

ej ens hann borttaga den upphängd.a tvätten.
Xn genytllg pratstund följde ned grevinnan
(Eva f. lennman), greven öch en Zj årig doiter
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ra blomst€rariIäggnlngarna. ,Ha"'fr"ae vf nö je t
att få se e.n skock vildgäss ,på 1åg höjd -e1e-'gant ,s'bryka längs vallgraven runt slottet.

'\r'''":,:...,
.',g, Så'var aät tiA att köra-ttl1 Esplunda, c.

T8-]cn, där.vi väntades klo 1O tiden. Greve
Carl-GabrieI vpn Mörner och. hans maka Hele-
na Kristina f . Ringbyi-tog.emot oss nå TFap-

-

pap näsian som nära anförvanter.' i

Esplunda är ett'storgods vid Hjälmarens
strand som ännu sjäIv bedrivet sitt jordbruk.
Vi visades omkring i'slottet, beundrade den

. förnäna porträttsamllngen av ånförvanter, bL.@.
,"-el*Csa landshövdingen frtrherre Hans eS-org_Mijl.-

.:.. -4glq av Ehrenstrahl mål-ade. vac@
6&-hans makas, Beata Schulrnanq g1äaa uppsyn.,: Hon verkade.nästan mera Ieende än på koplan
hemnra hos oss. Även.de på svenska herrgårdar'så vanliga flygelbyggnaderna besågs. I det ena' hängde, ryltmästar Olto Schulnans så orntvåstade,

i . men numetra , identlflerade.. porträtt'i . f den: andra
- .,.flygelbyggnaden förvarades: d,e.t^det historiskt

värdefulla biblio.teket., jämte moderna konst-
skatter" Man berättad.e, att man ej mere vågar
Iå.ta..litteraturf orskare . allena.. stud.era de uni-

. ka, bokbanden, .emedan det hänt, att rnsnri:'ivern .,
" , gtr-önt. boken. i fickan vid avfärdenl" , . ,...

, , Mitt .besök, på Dsplunda had.e en speclell orsak
:'. som. jag vid kaffebordet, fr4m1ade..'.-Enligt:mina
- antagenden. borcle bland..de Esplunda, porträtten

.,f1nnas ettr,rrU oidentifierat, por',r,itt av ka-
. rolinska majoren Eqqq_F.redrik,von $legggp-h.
.-. Vapenbröderåa. Ott ansi Fred.ril< von1liffislät i sifr-Trfi:.,
. örvär',rade sig krigskunska-
-..i per i .franslca armön vid regementet .rrRoyäI
. . Ä.llensnfltt,.:'-'yardera å.tervände til1, hemfåndet

1694 och :inglck vid..samna regemente,r- Öbt-Göta
Kavalleri'et..i 3åCa: fann';"Lr,Jältedöden. 1. den 1111a
pofska staden Dorfsnleki clen 15 rnars 17A2.

y;"[ /atue-l

f.

Då kusinen Otto Henrll< Schulmans porträtt kun-
de identifieras bland anförvanternas på Esplun-.r
da, borde von-Siegr/oths, som dock var närrna-
re sIäkt, gift med husets do'tter Eva },{örner
också flnnas där. öst-Göra Kava1l@te
som i denna drabbnlng bland de 110 fallna ryt-
tarna räknade raånga promlnenta officerare,
kornmenderades av den bliv6nde fältmarskalken,
greve Caql Gustav l\{örnerr en son til1 land.shöv-
dingen, friherre Fans 

-Georg'Mörner och Beata
Schulman.

Jag är dock rädd, att jag med dessa mlna
funderlngar åsamkat husets herre, greve "Carl-
Gabriel lvlörner alltför mvcket huvuabrv.-alliför mycket huvudbry.

Efter intagen delikat lunch rned salta sand,-
wches, d.uvpastej och av grevlnnan egenhändlgr
plockade kantareller, tog vi avsked av det ä1-
skvärda paret och styrde färden ifemåt, mot
Stockholm.

De trakter vi passerade hör tiIl Sveriges
rikare roed högtståend.e jgrdbruk och fina, forst-
l1gt sköt'ua' skogar. Ofta ser man allöer leda r.

till en trakten dominerande hemgård el1er
rent av ett slott ued vldsiräekta välodlade,
täckdlkade åkerfält ornkring. Även skogarna var,
speclellt ungskogarna, myc.Eet tätare,"nästan
o.genomträngliga och vlsade en snabb återväxt,
ovanlig för våra förhåIlanden. Beror detta
måhända på ett varmare klinat ?

Vi passerade genom sräderna Arboga, Kungsör,
Eskllstuna, Strängnäs och l/lariefred, där d.et
nedeltida slottet Grlpsholm ligger på en hol-
me 1 l\'lälaren. Då lennart ej sert detta, stan-
nad.e '!'i för att bese det.

Slottet har varlt bebott av d.e flesta av
Sveriges konungar, börjand.es med Gustav Wasa.



t Son fångar ha här suttlt hertlg Johan, Erik
XIV och Gustav IV Adolf.

Nu är slottet säte för Sveriges National-
porträtt-ga}lert med över 2000 porträtt av
för svensk historia och kultur betydelseful-
l-a personer, även många 1 Flnlands historia
kända nann. Red.an på planen franför slottet
ser man ett par runstenar representera 1000-
talets kultur. På borggården- stå de prakt-
fulIa brons-kanonerna rrSugganrt och frGaltenrr
kallade. Den ena erövrad. av Pontus de la Gar-
d1e 1581 vid lvangorod,, den@
ffin 1612 vid Naria.

ledsamt nog, hann vi ej genomgå hela den
rlka sanllngen av koastskatter, praktfulla
gobelänger och imponerande Riksråil nnm.

' Vl måsue skynda vldare och anLände i tld
vld, Värta hannen för att gå ombord på Sllja
trines frSvea Coronafr.

21 .g.1gg1
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