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Dn11gt llauho k.b. i,r Otto Christoffer Schulnan
född 1698. Troliger sked(le det i vederlaks sn. på
J:irvenkylii si:teri son hans fFrder, dåvarande kapte-
nen vid tviborfisliins Drafloner Ulllllglr.. {.ob+4 SCbcl-
nan då lnnehade. Hans barna- och ynglinfiaår erbju-.
Töi en dyster tavla. D3 han ännu var helt un€t, en-'da$t 2 .\r, bef:.'tnte rlct stora r'ordLskfl kriget, där
fa,lern sLupnde d. 21.1.1711 (enl. ]\dam levonhaupt:
"Karl XII!c Oflicerore). FnniL.ien kunde ej liinfie
bo kvar efter iu- 1710 ditr, ryssarna ef l,er några års
paus återupploflo beliigrinfien av l'y'iborg och hirrJ-
ningarDa i omr)ejden striickte sig ända till Vede}-
tal(a där bl.a. .iilr\renltylåi girrd siifies ha unpbriints.
Irodern, Anna ilgl:slhsq liflgIs uppges ha avlidit
sonr'cren' i ? i T--o Ch 

- tjr-18 f, 
- 5Ei:raven 1 lilimä kyrka.. (lin1. Ju1J.y Ranrsay snnl.) Vart de förätdr€lösa gos-'sarna Otto Chrisboffer och carl Fredr:lk tog vägen

. vet rri el. UpEörande irr atL i land shövdin,qarnas
rapporter llll re/-cri.ngen 1 Stockholn över sl(öt-
seln av de finsl(a ltiaen undei krlgsåren erfaxa' att
ryssarna 1714 bortförde rlen 12 år gamla gossen
Carl Fredrik Schulman rrnder enrfesa I Sysmä sockeu.
Intet hördes senåre on honom. '/
Kiin b är, att dylil(a hårresande händelsex ei voro sä11'
synta ulan förältommo dår rys$arna drog'fran-' L'län och
k+innor sl.iipades som slavar till Rysslånd där de
t.o.m. av ilLlfångataflaren kunde sii].iås. soro liv:
eg.na, I1ä.r i tr'inland tvj.ngades unga'nån taEa.värv-
ning 1 ryslla arlrdn. Ilerrskaps -6öner togd för att
av den uppfostra offlcer€rre. : ,

Då debta h!;nde var Ot'"o christoffer rädan inskr!-

1) sv. RA. landshövdingamas
' IaYastehus ].,öln 1721 -1724.
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tilldelades ebL boctälle motsvaran.lle hrrrrs r:rad, Sornförare .lick ha-!r ljjssj.lf i 'l,amit"e1ar9"?o sertrci!nc
Bosa Nickels 1 Snappertuna och som fä1tväbel ?etas
i Ylilre by och Gullrnij.s Odnäs 1 lojo. 171A.17.12 be-
fordrades h3n,ii1-l .ti:nrik vid 20 års åLder tja:nande
vr.d rnfo ko.:F l',t';+Yff-å r str;.ifästås ev konung Fredrik I
1724.1'7.2. Han fick .4nbiifa i petåjärvi by i Ky-rt s-lätt son fäuiksboställe. lren efter fredsÄlutet lii!.- r(
nade hen mifirärtjänsten ned befordran till lö.it-n-nt 17 26.5 .1.

Efter freden i Nysi-d 1721 dä de långvarina och rnyc-ket segslitna fredsunde rhandlingarna enili{Ien av- .slutats kunde de forna aiparna till den jord son
k.rårblivit D?tr finskfl sidän återfiytir. i" a""'"r-
sorunlllifa Schulmansl(s förlAninfen,,'ärvenk.ylä och
0nl.:ainaa byar, ritersiod endast Ji.rvenkylä gård. Corps-
de-logiet var ufir.brii:rt. lleriJitanen hade redån 1680 i
den stora redulitionen återtafliis 1;i11 krona!. Un-
der sådana förhål.landen förvånar det oss il;te, att '; .,fänrik oi:to Clt!.j. stojl{ er Schulnan, den riit l,e arvin-
€ten till. Järvenkylä tydlifen ej ansåg sig ha resur-
ser nog att återbyLqga gården utan överlät han dcn

J.
sbående Bartinrilei bcläte i llufvudet, hvirrelter
iinrrtr tekn kI.U':n $iiönjas karlr'. (^d. Ncovius! ',^1o-pei6ka po.r)perr'. n.II. s.417. )

Vad beträffax de $viira missvii)ter.na, vilka hensök-
te d4rr,'ra tr.i(b, ryckes I;j den f cån 1722 "ijll-L 1726
(,lct år som lle ulrqan köpte lfiui.sia) varit särsl(llt

. svår. .Däxtj1l- l(om något senErr:e, eller.d. 12 juli
1'115, eti ovanlifit starkt hl.rflelfall, vartfienon all
gröda förstördes. Ilaglen, stora son .qåsägg, sönder-
bröt trädtor)Dfirna, .ihjälslofr mjnrl{e bosl(ap och ho-
pade 6ifl i drivor på en halv alns\hö.id, vrrtLv all
gröda för6 tör'des. i

Ti llsammons ned fanifjen Charpcntier DÅ Hchkiala
inlöste 1öjbnant 0tr,jo Chrisioffer SchuLman sig och
sina ef berkonmi,nde en nurad gravplsts 'under kyrko-.golvet. l)är vllar han och hRns nak€.'

åt en Älatting, rnäjörsftan Cathårina Julj.ana Schul-
Ijl fiift med najore4 Urnst Gusbar' gcgqs. l;nI. ljl.
Xrönil(an var fru 3a{Ige kusjn till den sista ägarensXronil(an var fru 3a{IEie kusjn till den s

, j,i'r ta1 on ilalrho kyr:ka nrfr anl öras, aii på en av .kyr-
. kol(l.ockorna linnes fiil.jande ins]:rift: j'å ena sidan
' 'isochnens J örna,rrna.re heirskap ,/ Son be/',ifvat. iler och
Itindre / Hiir tilI ,/ Iioberc Charpentier til-] Hahki-
ala / llajar och ,^rtillerist / Otto Schri 1lan / J.ieu-

. teni nb / l,'rj cdrich Johnn Xrnemer / F;inr'\ / sarc.l
Xyrl(ioDes före6tåndare ,/ Anders Ilaerkepat is ,/ Be-
ffllhrinflsrnon. " Sant på andra .s j dan 3 rrt,ru 3 l{od.er
Kyrkj.o Klocka / Guren och unfkiöpb i Si,f c.',rolxn af

. Jöh. fahtsbdD nel€ yed / Fitrr']nblinflens, I ne s Irted /.. Xyrliior's Ilckos tnad fu 1'154 / Då liarti n l.arl naus
\yår Pros[ / och Kyrkioherde niirstiides./'

I
1)å 01;to chrj.stofler blev a'ignre ti1l. Lai tsla v. r
efiendor.en förfallen till följd ov krigJ t och 1 en-
der.s nrinfiair:jAo ockupation, så att det/iom I åt-
njul,ande av alen av niajetLäLet 17lO b.rl-:liade ski' i-

- talätinaden frt "ruinerade rusthåU".

najor lJinrich Johan Schulmans (T?b.12) fader kapte-
nen otto Schulnan d.y. (Tab.11) '/
Nu kunde Otto Christoffer för den sunma han fick
av Sagges köpa slg ett landssiä1]e. tlan tog avsked.
u? nilitären och köbte lautsia r.usthåll i Hauio sn.
Detta köpte han av sekreteraren -.laustaf Johan vqn
-larkblIz.
Ocksfr Hauho tral:ren hade genorngått svåt:a håirjninfTaT
av olika slag. I,'öruton ryssarnas plundrinAar under

' rnångåri-g ockupation hade nissvix'!er ödelait trakten.
oin fiendens frarifart Iäses blia. följandel "Den 29
sept. 1?11 bröt ett ryskt partie sig in i Hauho kyr-
ka gei:om sakristians t'önster, där de ogudachtligen
ned cn ./Axja hugxii thet i. södra Kyrkioförstugån

1) Angående Eakarna bagge, se-!ab.36 i'Sl.Krö. :

js 1714.19.9 kunde han enellertid lnlö)a lauts:i
. frår krono- till shrlIieheixmsn, vilket cetydde'

heJ} därefter hel! äAde det utan rus tnl iasslylldi
het. (nnt. hanrilingär på Iåutsia ).. _-.-_ -_. -..._-



fi

I sin husljfa lyclla blev Orbo christoffer Schlrl-
;";-;j";;-;;1.i". J". ]., t7zz.t'' .2 hace h'n son ränrik
l"ili:-iit i""":,ap tr I;ctl;inflfor$ ned.t:qrj a l':tisribeth
1r.ic,rin\ ]lrrrnorv. (a,]1. i;tL. n:o )6) I nenl:cs z'
;'finii'%T-r Lif i nvr,r,miistaren Gusr Laf 

^'lol"f 
Bru-

i'äi" "åårr"X"""" z;-;;" #; ^;;" 
Ilaria rlrrenpriis, r:al't

ä"ii"-"äa"ä iZäl efter HRns Korpnan' kronof insnan i lr

a'$;$;ti. IlJen redan I år dåirpå' 1725 ' avled' hon'

Föliande ir 1726.2.A fli.fte han sjg ånyo, -r,ru ned.
r';.--å---+r.o Hå1pnr Snss- (adl. äht. nro tz), a. \
;iiffid Då tautsia 1'16a.26.7, dot-
iåi'iiri tå itåt'i nåintlora Sass och Anna llrasdalena..Boi-
;:'ri-ö";i!:-i ålcenskaoet sol'. varade I 42 år föd- ,

åes B barn, - 4 söner, och 4 döttrar'

I detia samnarhang ntåste här til1rätialäfiflas ett

",ii.iOtlti"a. 
Inoä släl:ben hor berätLats en tra-

äi tr"ott ''. .tt otto christoffer vid fiendens an-.
iå-!i' "r."irä 

-r.ta 
c.urlP-t allt folket på lcutsia och

llåa a". skvndai tiil f,rannsocknen' Piifklne' för att
aai unto" iostia å en,öttaga fienden. Här föreljflqer
itåfii"." en bl.ndn-inrmed ;laset vid Kostia å den
;i-;[l: 1/1] un'lex- Ai::felts befä1. KritiL'löst har
iin-än"rtt.i dcn!:a nof så Lntress^nta bel'riLbolse'"
[nelleriid inr'ehade Oito Christoffer ci l'ou'tjrra oa

finnas bevarade. l)et slut'r.le ocksli crArt diilfr&-
iledan sanmra. år den 24. aug, måste armen '1,;lljtinga,S. 

!

I'(\,:utom Joxdbrul.et ph sln 11l].tl torva tyckes lan-
dets inre €ingeliigenhe ier även intresserirt honol\. .,jit'.ertavlornå uppger, åti: han 11JB I'este tll-l Stoc!
holn fijr abt bevi$ta riksdFl:en och intaga säte och
slli \na för sln äti pr"r ättens qatrla nunner 176 på
rid(arhuset. l)e'ita irax förvånat forsrkare då han

å'ii""-å-"r]-"ai förräs;en bara 15 år gannåI' (rlaae
han deftar,:lii i .let',,a slag, hade det stikeri onne'nnls
i-ii"""-"u.t- trorte ckn i n4. - ) lrcn on ia:li tj-e trad i tlo-
i."*"Jni uåFatt"tn från sLäktled ti3-1 släktled fiä]--
iJ" åi{.-"Fr"rni "ingen rö}< utan eld"' såiur:da iir"
ä:; ;;;";''";.;iiårLi'' -ä"i 

denna händerse svrtar på
Ä":rzät afEienden åter ryckte in över griinsen'

Oito llhrj si\ifer, son redan 1726 ta':-N av'kcd ur
nililären, dnnirlde siq i cn $krivelse t]:L] .9Y"":
t;äi.fi;;';i";-;ån.-lå".i"r'."pt (<lat. 18'4'1?421.1+r: 

-
1iq atL i-nträda ånyo vld armgn. (rltt han.eJ -ladLgare

iä*iiåt""',tåä-oriiäår iörvirnar oss, ocrt tvÄer på

ä7iii år'rnine. ) Infa när'nare dg-t1li:'r.91 lili-?ii
1rägande i-det'a skandalöst i"1Ia l-edda Iarltag \

.Llna Schulnan
fafl!.or i,lj-ne tte

:

son hört d.et av
Gardiexoeister, f . 1791+1A79.

ej t'.iLtrönde den ät l,egren son 1 tj.den upptaffits
på dr tt€r nwuirer. Detia äx enellertj.d fullt förklar-
iict 'å ofln til-Ihörde detrfinliindska el1er det

I s.ii. 'inllenrska fra;1seL" '/och detta redan i 4. led'

- ]ltan j soaknens allnainna annelijf:enhe ter tager han
ri, en velk$an d;r1, detUa isyllnerhet under "l-i11a ofre'

,-.)ns" h;Eda 'tider. lio(lif,t protes[crar han' iånte
-. andra j,\rdbrultnre i llartlo, hos l-andshövdingen rnot

. attr ryÄ,vr kositcker beta $ina hä$tar på privata ägol' Xvail:t elnlt överenskonlnelsen. l'in annan rång gäl1er
-. l"otestut trtb rvcka konrnendanten i 'Lav4stehus'

/6vers uc Itaisnnoi'f olaltirrb uppfordrat hästar av
iordbrLrlierna. såCana hiistar som vari.t inkallaCe net

. / leaan henr iöriovats e11er hästar i$tällei för så-
dr,na soD : kriAet förkon,nlt' Detta kan ci virra

/ t<elsa4innpr.s vil,;a, utan endast uppfunnet av över-
/ s ten --'
I/ Hur såi1 lirutsl ut lå Otto chrit'tolfer Schulmans tl(

J och hr.ri ftestall,.(]e ;ig livei för en godsäf,ariaxlili

fortskaifni

1' -4v



kärra, ,''dd.er ritt så frant nan ej använde si8
starna. Oxar användes dock son (tragare

ro11 i ghrd shushållnj nfien. Traditionen vet be-
råtta, att detj lå gården fann$ en tam björn, vi1-
ket tyder på v1ldd.lurens allriinna förel<onat. Den-
na b.jörn sku11e en fånrq ha skrönt i sken Hahkiala

/",',

1 et.
kon, sen.?,re
ej ännu på
statlcarLar.

Säden tröskodes ned slaga. Kvarn före-
också väderkvam på lautsj-a. Torp fanls

otto christoffers tid, a1lt giordes ned' ekip-get genon att yid ett Arannbesök oförnodat
tropiråi upp i flltitone{,. iiven vargar förekorn aLl-

llvet var nvcket anspråkslöst i Yardtzslag men

r:in iaka,ie ätu tivligt ungi;nge s tånds personerna
cmellan i socloen och gjorde resor till nrrl$/aden
i Tavastehus.

räitelsrer. I j

T,euisja 1|ls ljkc naturskönt belägel d:l som i våra
casår vid äei idvtliska llniollanselkä. Cor.]s-rie-Io-

"iåi-u""ioa av eir enspråkslös rödnårad envlnjnns-
ir"".naa urder brutet lak om enclast , run. Den finnea
åi,tra1ad Då en olietavla urförd c. '1855 av Lo(rise
S.hiLlm?r . f. iloiss:ran, från ij-Cen fö: heir'es 'qjf-
iuffir-;o å sederr.era najoren carl l,e"nard pchulf,an'
5 i,i1 va s$r1-'S:,- konplexet -iitref ö11 1if,grl n/cke c n'r{-
rnåre slon enedan ängcn som utbreder sig not stran\'
<]en då'låc til1 sto; d.et under vatbennivån' Den
s.k. l,'yllyniemi ud99l t.ex.' son senare var ett

..r.-utc:'ai ulffyktssräILe och dalr ett fingerat kanon--U;t;;i ;;piä.".; bildade då en holne. rridsården \

""a si"" irånga fiu-tttrad fånns ej' meC'undantag av \
nåhända hunlegården. \ ,

Nödi!:a ekononi ebyfgna der för'eknrn dori(: stallr vagns-,
iiJä|, "rp".r'"s äöi rustninrar, saolar.-o' selor' 

\

diverse 5ådar' snedia och några a' de anda talf \

niint, varom er) lalsda\ va rnlro nar sent bi,ra vittne,
De svi'.rig.6. ter och no\lånrar O[to Ch.cistofler
Sclrulniln olvivelakbifl\ lick lenongfr så lrort ef-

Efter dct otto christoffer Schulman förtorht sj-na

'r(,r det kanske dystrjll:te skedet i fosterlandets
hlstorj.a inverkade uta{ lrvivel ner hDns kaxaktärs

Hauho l:yrkogoLvet. \ \

utveckljng. l.Ian slårar \anningen i det Camla oz'd-
sr,råkcb, ati; lntet ont \innes son ej medföT niifiot
fiott. Lidandet föraidlar \änniskan och kreftfulla
karnk ti'rer vsxa upp i mo kiincens h{rda skola. .r.ln-
kelhet i seder och levnadhvånor får insteg j- falxilt
.ielivet och, tr"yqlrer $in pil'ii8e], icke allena5t nå
förhåll{rndcna under,.len d\ levande flenerationen,
ut€rn I'ortplantar 6i& iiYen \iI1 föi.jande s1äkte.
Den för dc flnrnla karoirncr\ utnijrl(irnde fludsl'ruk-trn, ned rlelrs föri;dlr,lrde in\yt.nde pil karal(tärer-
na, -ör sjf' också b;jr .tj 1lan\ och tycl(cs kur)na
tj.1l;innalr iivcn nfr OtLo Christ{fcr Schulman. l}tt
av honom sl(riveL brev finnes l- \chål I, i vjfket
nlln kan spi"rra.ovan:.rnföTda karalrqirsdrag. f brevet
underrä1;tar hnn en av sina söner\orn sln hustrus
död d. 26.7.1768. Sjä1v överleld\trr.n denna sin
anrlra hustru en(lasb i tle år. Döds\n11et inträf-
fode pj"r l,nu lsia d. 2l sept. 1 771 'ts\ox ef ter nid-
da4en då han ,tf.en(le från sna rurtmet^\lI det.n-

;e;;- ä;d; båi'arade 
-åi1sta riöbvsFnaderrta. T:q-?q1; drä vj<l tri;skäln råhade ut för en tiån\g, fö1lvåra Ceper bevarade i'-rs1a rleoyflFlä(rErr,a lieu aöu-

hus och'lollar. Dessa rior ha spö{at i IolkLantasu \
och sivit Lophov till hi$toriska oautcltisl(a be-. ^ 

l
balilän,t-dc$ och sLötce huvudet vid tinn\rgen på
sänlleni'.r/ IIan var då 74 år flarunal' såv\ han som
han$ hustru blevo befiravna i familiefiravÄn under

rdat utse-
r ned fiår-
vägen runt
er gått
let. Hak-
en var då
sJmnerhet
en v1ktlg .,:l

föraildrBr och ryssarna bortförtl hans erda öroder,
'den 14 åriga Ca;1 tr'redrik Schulfsn' rnåste han,

1) Hauho ddbk (carp€Ian), ,, \":,,,.- 
',,.-,j' 

.



,c
den blivande finlåindsl(a slälrLfrunens sLamfoder.. l.r-nt sifl ,nansKa onsem här i länder. Från Balti_.- l:lrln h:,i.le hens'slaikl inkomnit till östra Iinlnnd. och hiir i llinfancl bodde nofi I öre l(riget också någ-

ofreden drogs en sliiljenur fle]lan de forna rilcs-
hi:',1fternå .!inlend och fngerr../nIr,nd-listland. I{n.D-p.rst hede hcn någon son hel/; ;onlrkr, knanpast'
åns veis,rsp on erlentuella t,71rt;rvani.r' s-;-i'n;i-

.tikurT. överlevde der lånf'vay'ira kt'i.flet. liå;'ra rrv

ra. ändra il]rlätsnare å!nförvan!er. I.lien efter stora

dem soiir fevat här i FjnlenÄ återkorno.faktiskt

genskapen

ter det han köpt lautf.a i grFnnsocl,Jren Heuho.0tto Christoffer uppFldde :'rärr1. vid nånfla ti11-

hl'" e1*Ler kr:gct. Så t.exf dotter.n -i11 dcn vjd
lieva sarijn 1?CB stupacle :r/,;joren For.ndt Gusraf
S:hulrar och h.ns hus Lru ,öhr-i. s xiliä-l:er-iliiii-Tun-
äTET-TFån sorola i t<anraldä-TFäF. 641-:- na-nTl-?öt-
tern Helena lla Igna_lgh4n]3n, s orn urder kxigsl'ån-

sk :-7l t .stf: n:ed 1ö,jtnante| vid
liiylands }ördubblings infå-'lterl- Isak Bock. lled den-
na fanilj son bod(ie på fartano ;u,*sih-å]T-i Tyrv!!n-
_tö sn. hade O,to Chris /off,rT Schulnau kontat{t ef-

fällen son HcLena B'lk-s, f. Schulnan onbud, och
cJter jx'[nes,död l']Fv han t.c.n. förnyndarä^för
derus onynCiga doy'.er , nna Chris !i-ba -Eock. 

')
De-trodde, att df 4!.o näI.rna:-c sliikt ned varånsra änvad de faktj sl(t/vo|o. 0tio Cl:risbol.fers far varvaci ce r'akti sl(t/vo\'o. otio cl:risbol.fers far vaTnirjor.) Illnnici{.Jc.1rn Schulnan (,f.b.12), son clogu-nacr^Krt.tetly'/ ir .rcn t;eLcna l:ecdalci:a Schulfianlgift BocK, lf ,e _en farbror, oc],-så na.jor sor-"i"åat
1.701 mcC nf:ret Hirrich-iohan Schufnå" (t"U. giJ.-
Vl vcra ny'-ati; dessa båda naJorer Sctuinun. åai_
!gl Ui..hl -i .I"ry"t,, fekriskx-var 

""åk,iai;;; ;;.otto Chrf scJ-'fer cph Hetena tlagrtaleriJ så"il-åriilaslslingl_'.: rct.o-'11;at nar vid ivå si.iICa iillfällenaniörts/ iä / r,oi 0 l ,c chris coffer. s"[;ilå; ;il;;--""novrctrren I 
^ursaq_La 

ror ett han, enliAt hovrätten^.6kutIe var.:x sysk9ncaxn ned Iielcna (.1!11tså kustn )z/

1) Född i Tlrrvänti
r.ed j_!isr,.ktoren pf
c-) Ceno;.4to 3174.stanrinl' ' av lovje

d. 11,1O.1732, gift d.ä:r 2,1O.1761

xff ffiåi'#1,åå"8"I+å? fi 3fi s 
på8H.

.lnnu en fråK val".L J;rf, nFr
Otto Chri-stol'fer Schulman
åierviinde ti1l sitt forna
1 lvederlels socken, utan
rina Juliana BaqFe, född

Ven är hon ?

o

beröTa, Vi minns, att
efter fredsslutet ej
heni Jiirvenkylä gård.

över1ät det åt fru Catha-
Schulnan.

Det egendoinllga :ir, att det förekonmer ty.l. najo-
rer Faf4e som i;r {Tifta ned var sin fl:u Catharina
JuliEna Schulmcn, D(n ena, najor Ilinrjk Baf-.ce är
bosabl i llöniilä by av Pusula socköi-Ll-i}5.-Täid', der
andra familjen nrnst Gustaf Bagfes iir bosatt i.
Palfer i I:s tland.

T Schui.nanska Släktkrönikan iir Catharina Juliara
Schul.nron, Fiff rred den scnare ni;mn(la major llrnst
{'u.t€rl Ila''[e, ilrförd son dotber ti11 ]-"rrtrådet
lloj.nrich Schulnan tilL ltackeerelde (Tab. l6), vi1-
kct pa$sar viil j-n, då hon i så fall är en kusin
tilI major }ljnrich Johan Schulmans ('läb.12) fader
(l(apt. 0tto Scnulman d.y. Tob.11). Det nåsre ju
vara en nära anförvant till den sista innehavaren
av Jiirvenkylä, efterson hon. kunde Föra sln arvs-
räbt gällånde då sonen otto Ohristoffer, den rätte
aryingenr tydllgen ej ville överisga den förstör-
da herngå rderr.

Det Fom flör orl.en svår att roröI"j' i,r, att kyrko-
böclrerna, erftvirl goin ?n(lra kä11or brtde i Finland

som j Paltjl'.um,ha sbora luckor för tiden för sto-
r, ofrcrlen. Prolescor Yrjö Kaukiajnen t,ex. kan-
ner å1ls ej'tif]. rnalor Rapllss i listland. f sitt
verli: irVirol.lllqelt-.lliEj9ltg" ta8er han för givet,
att det iir dcn i lijnland bosatba major lJinrik 3ag-
ge som övertar J;.rvcnkylii efter Schulm.ns och 1ö-
scr dirned f:-ågan s'1. enkelt, ått dcn sista lnneha-
varens, ma.ior l{inrich Johår Schulmans iinka, dnnq
Dorothea Eij:e;'g måste ha gift om sifi med rnal oFEn-
rik 3agae. - Så enkelt är d.et dock lcke.
Professor kaukiålnero tycks eJ känna tltl O1aus'



Dufvas av Jully Rahsay funna atrrest, att hon avLed
i Urineljoki by xeden år 1711 ocir befirovs i Dllnå
kyrlia, rnedcn r'rp"nn.n sLupade 1713.21 .1. (InL. AdaE
ic!;enhaupt: !'Karl Xil:c o.'ficerarcr') Det uppfles,

, atr denna aiiesi av(ivits "på roa,ior 3af,ges bellärant'
(Utan att någor förnann förekoxrrrer.)

Det gäI1er att bivlsa ati Drof. Kaul<ialnen niss-.
tagit sig. visavi de båda najorerna BAgfle.

Iriajor Hinrik Bagqes fanilj förekörnrner ijHönälä
by av Pusula sn. \yrkoböcker re(lan föxe Nystad
freden. Där ha deras barns.dödsdarar antecknats
1715 o. 1't26 sa-nt na;ofi;j51v begiaven 1713 d. 23.1.
a11iså !!dzx anteckningar både. före och efter
den tid de skulle ha innehafi Järvenkylä i lyed.erlaks.

i' Jaf, råkade enellertid finna i hi;rvafande st.Ätk.
i ltiborgsläns Jo:rdeböcker för 1721 och vederlaks'soclien bland bönderras i iäTYenkyl:i by erlaå:qda
ska'rier en notis: att "l,,ta;or G. Sacqe optegit
detta hefre.n af öde skatter efter resolution af ånno

-. Deiia i'a} bevis nog. IIär förekon initialen G. Bagqe.
, Det v.r alltså rnajox Emst custaf ilagges fei0ili
. och ej Pirsula faniljen sorn överiog det Schul'uanskå

siire]'iei efter f"edsBlutet. I!'lan seJ, att de åtnin-
.stcne innehade det 17?-7 efier son en resolution av.

-..deita år åberopas. senare förekonnel so!0 ägare
antecknad hanCelsraannen iohan Jakob Tesche ;"1729

:. övergick €iodset i bondeh:inder.
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