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Viktor Erik Anadeus Bosin.

Fn person 'son nan inom släkten hörde talas
om söm barn var 1ö j'tnanten - ariritekten Viktor
Erlk ,8mad.eus Bosin. I\{an fiek den uppfattfrEF

rit ett stort oiiginal. Det
var frärnst vår gam1a" faster .A.kna S"hglggg (Arni-
täti ) (f .1e55+19+3 ) som saffi och
tili yngre Senerationer förrned.lade sIäkitradi-
ofl.

var gif t med vfir f arf ars äldre sys ter
lfilhelnrj.na Sof ia SqhUlqqn (f . 1B1 1

Bosin
Fre drika
+ 1BB3). Bosin var den sista månli-ga medlerrulen
av adl . ätten n:o 49 Rosi.n pfi Fjnlands ridiar-
hus. T Sverip;e f'ortlever ät1ien.

V.E.A.'Bosin f örides. i Helsingf ors d.. 1 .7. 1BC5
och avled i Viborg 27 ,7 ,1862 (nl år f,arnnaL ) " i'
Hans f a der var clerr kåinCe ma j oren vid. Finska
Artilierie t i 1BOB-års krig Danlel Erik Bos in
til]- Strryttåilä i ilauho, (.rars
förvairas nu hos Lennert SchuLm;'n i Temmerfors).
ilerns; moder var lrTari a Chri s tr,rla Krygerq trQm ,handskmakardoit na-
de som hushåller$l(å pfi Skyttäl-åi. Förald.rarna.;"gif te slg 4 .6. 1[3 12, Sonen var alttsfr f ödd fö-
re åiktenslcapet, vllket vållade honom senare
svårifheter. Sl-ällitingarnå, s - sorn han säger, -v1lle ville .i-nte tillåta honorn bli caput f ör
ätten. En lcusin till honom kaptean Jakob Da-
niel Bosin inlt.riueacle vid introAuttionffiö.-
ffitlll tridtl.arhus dlrektionen en shri-
velse r i vilken han rned bifogande av ättens
genealogl , fråg4ar 'thuruvida aflidne lv1a j oren
Danle1 Frik Bosins son kunde upptagas i ätt€är
då moCern vid sonens födelse ej varit rned Bo-
sln gif t ? rt Direktlonen god;ci;nde den inlämn"a-
de Seneal.ogin och bifötl ättens lnmatrikule-
tion 1818, men såiger, att frågan om sonens
upptagande hoiiinier att senare föredragas. Ett
beslut från någon senare föredragning ha.r jur.
li c . Åke Baclcs tröm s on laggt slg in i f rågor
rörand.e l:egitinations och Adoptlonsärend.er aock



ga''dkrj-hnäncI-9.
Jaf'lian eni.Last tlilägr1a, att llitnins'1;cne betrak-
iarie Lran 'sig sorn a.dlig, vilket hc l-a vå:: sl-a i;t
gjc;rde. ilan anv'åi.nde Bosinska s15iillet på fiere
bevara.de dokurnent. 0clcså är han upptagen i Adels
kalendern (av år 1B5B ) . Den utsloöi<r'aäe ät'bens
pi i; chaf t f örvaras i das son är I S chr:.lnanslca
s1å;lrtarkivet.

Åv iI,E.Ä.Bos1ns beva.rade egenhänri lga skri-
veiser? (i St.A. och vdrrt Slälctarlr.) få:: man'. en ganska ]rlar bild av honom. Han besatt ett
skarpt lntellelct med fellenhet för pcesi. S jälv
sä6r er han: tf l{ina anlag4 och bö jelse hafva al-l--
tid. varlt poetj-ska'r. cfta späcl;ar hen sina be-
rät teJ-ser med verser och Iärnplifla ci tat rlr lili.rr-
da f ijrfa ttares verk och ofantli,lt n;rcket våirlds-' l1t te-ratur tyclcs han ha lä st. IIan bel:rd.rslcar
-ilere utlålndslca språk . De t f innes brev a.v ho-

. rlon: tiil hans svärmor (ttine t te s chulnan ) skri-
. irå på franska. IIe.n är förvisso en ovenlig per-

, s onl.l;ihe-b , en ii.inlca re s on gärna f älIer slcarpa
crnd'rr:':n on salcer och ting. J\{en e t t origiinal
är han, ett" stort sridant, om också tydligt nå-' flot f::eini:itande f ör de t praktisl:a live t.

sina (i st.A. ) bevarade anteclcnin,rlar betit-
lad"e: ttÄnteckningar om slg s jälv oclr 

-Andra,

, af v :ii :A : B : t' - bägynna såiiari 'Iiin f ödelse-' ort åi.r-' S tad en l{elsingf ors 1 }inlend. . }en 1 Ju-
11 1BO5 såg j aS f ör f örsta gringen d.e:rna skö-

-ira ve .i:ldens l jus , - det berätta s; at j ag skrek,nel or:rö j :Ligen ka.n j aS påninna mi g orriaken dår-"bill , förnodeligen var det g1äd; ärop öffer
;iag, lj ka glad kornner härif rån de t ve te Gud . . . "

:iar: älsirad.e slna båd:-r f öra ldrar och fåillervacl:rr lc;vord ijver d em, men rerlern vici 1 0 ålderri815, fö,:lorar han si-n far och enclast T rnånacler
rr ensre även sln mor, r sin lerma cisbeskrivning!.arnkteriserar har: sin feder: rrl,,Tln frrder var en"r;re erns--lång T?n och ännu räingre ver hans pro-
cesr:rer. itan kallade honora 1ö jlis för att hanyår en vpn af sanning och rättvisa, samr:ra fel' har även jag haft af honoa . . . r ,



e1J.

2
Dramatiskt sirildrar han sln f ad ers bo::tgång . u'

Gos sen är nåiml . rest ined nod.ern titl Tavastehus
där han skal-l sättas i skclla för en prlvatlärare.

.l\tian har just kolnruit ö"'rer^sens om kostnaci.sutqffter- i

na för häf $ensj.on ) - ittyt'l skriver. han, ilde-t, var'
förmodLigen nödvi'i.ndigt ätt ha unghe{r* rmd'er ögo-
nen, då öfOstiigt err utslcickad hemifrån möt Le oss
(meå ordrin ) - ätt Gamla Herrn hastigt -ins juknat
dch önslcacle oss lronrma hem rilted det skynd.sar.amaste t' .
) .. 1;e Slrtynd.acle hen ... ,'tfl de'Uta elä.ndiS3

" tillstf'rnd koämo vi enteli gen hem och funno a,ila
våra bönder samlad e utanf ör by,qgnaden ( på Skyttä-
fä) i ojup tystnad . . . Jan nin aning vaf UPP-,"
fylfd . 

- Jag var faderlös. rt

Ti1l gos sens f örniynd are utsågs llu f'aderns f or-
na krlgsF,amrat f rårn i gOe r ilå j oren gtlg; lY-il,nqlq -
S chul*äp på Laut %La. Bo s in s lcriver s i åiIv hä rom :
ffir}i son i rifstiden måtte hafva varit en
god **""i ski ekännare o ch f örutseend"e" **t 

- 
nära

E'frrt, had"e äf f tid ytracit önskan att hafva Herr
M; j .'Schulaa.is til-l- min f örnynd.are tilL. raj-n obe-
fiått-iga lycka blef denne_ lrals {ttersta önsican

"ppfyfä cciä lr,tajor O'cto Y/ilhelm Schulman blef nlg
eä" fäder. rr

l*len d en avbrutna sirolund ervls,ni-ngen, I rnås te f or't-
sättå. ' ltl,fin ,l{oder ansiig ll'iag. i(o privata s]colun-
d.ervlsning såsorri d.en enda i ne lden d?" 

_ 
po j.ken

forrtra* 1ärä sig seder och förnuft, Gutl velsj-g-
de hensre s s tof t - hon mente väItr . l,Ten slrola-n
tilltalad.e honom e i , dl s;hi pl.:i nen- var y-t ters L

streri6l . l,led aga inbrentades katekes och arrnali
l-ärdorrr I ungalnä. Ilans egnq kgrnmer:tarer låta

i såhärr i'Ungäfar som boskafr drifves till ÅU? ^D?rk-"nad F vet ätta att nötet äom af rlaturen blifvit
vi-rnlottat med. de kortaste benen få"^alltia {e

. mästa sla/{en ty det kan ej }öpa så fort sorn'd.e
anCra . - Så vai" det oclt mecl oss .rr -

. Olyclcli6ltvis ilittad.e moclern d'essuton På1 r ait
han skulle'"gå i dansslcola, vj-lket ha.n häftig!
prores teradä erno t n ngn Si år-de henne d ock til-l Yi1-
jeso då modern lovad.e ätt han di'irefter lcke nå-



gonsln mera behövde dansa. (Vilket pojlcen docl<
'öenare ångrade. ). Gossen hittade t.o.m. på en

list. Han--skrev till modern och bad att få s1u-
" ta för hans skor var helt utslitna och han vil-

le inte.att modern skulfe ha kostnader för nyar
I,,Ien modern genomskådad.e; honom och sände .ett par
nya skor. .

HanS e,Een slclldring av danskursen 1åter så-
lundai trPå nlit ödes kopl.rartafla måtte det efven
hafva ståt skrifvet at' jag skulle lära nig d.ansat
och det i Tavastehus hos Flerr . . . Ilerr . . .
n:å han förlåta min otacksamhet att hafva förgätit

, t.o,m. min gJmnares.namn. På lrin. . . bör'jad.es
det ., . Men (med) rnina poetlska anlag fann iag
det f början lustigt nog at som en apa eftergö-.
ra hans'fransyska grimaser och på l<öpet befria
nnlp,: på en sturld fiån lexorna, men a1lt nöje för-
vandlas i led.snad d.å d.et för of ta njutes. Här
måste jag spratla en par tim:lar dagligen hela
6 å I veckor igenom - skull-e jag då ej blifva
nättpådetnöjet? ..."

Han med.g€rr att han ,åri.r ganskl blyg och ovan
1 d.ansällskap. Typiskt är härvid hpns så ofta
använda citat av någon fllosof eller tänkare i
vl]lcet han helt inståimmer då denne säger oro
flickorna: "I,'icköihar säger Clauren, förekom-
ma mig som brännglas. le erhål]a sln eld från
lrimlen och tänd.e. allt hvad som }lomraer i deras
brännkrets. rr i

tri,[in Mod.er äls]<ade mlg ot::oligt och ofta sa-
de hon att jag var för vacker till pojlce. Dock
nåtte hon endåst ejelf v.l::it af d.enna tanckå,
ty en <iag dr-i. rnin rnncler var utgången från.runnet,
hörd,å Jag;,$t{r omd.öns-e af tvenne gailla Fröknarr.
som i bland hedrr:rie oss med sitt besök. Den ena
frågade den and.ra: "tycker d.u icke sorn jag, att
d.ender poiken- är plump och ful som s;mdenrr.
"Alldeles så" svara.de d.en andra, t' jag begri-
per ej, hur modern kan älslca en sådan l;runmel'r.

Hans mod.er d.og so#ma.sonmaren 1816 i lungsot
obh gossen satt d.yster vid. hennes dödsbedd. Han



lI'

skriver : f 

'l\'Te d min noders cl öd blef i ag bef riad
från si<olan i Tavas tehus o eh på en tid bosa'tt
hos min förmyndare (på lautzta) . I cletta hus
blef jag upptafien med. en vänskap och önhet som
nuförtid en är så clä.nd -ll.gen svår at . f inna. f ör
den nöd.lidande. tl

Ilans sko114i;i.r:g o ch upp-fo st::an f örsulnnlad es dock
icke. ttDen 1 Se6rt. 1U16 anlåinde iag beled.sagad.
af l\{ajor Schulman til} Björneborg och blef dii.r
upptagen i Gripenbergska uppf ostring;sanstalten.tr .
( Då t irar den lränd.e uppf os tringsanstalten f ör
gossar scrn 1ö j tnant Ol"e.rt H-en-ri.E*G npsaberg
ätariai enliell Pe,statozzis -rnoderna principer) '

tt 4 år hade j ag den lyckan a.f t vara un-aaaa

der dess;a vördnaclsvåirda männers ( Gripenberg c.
Pfaler ) l.eaninfl"" Sltolan flyttade 181B till
Voipaala (Stjärnsur:d ), d.är Bosin blev kantrat
med. bl . ä. €il" av gossirvps Schulmall.n nåi.ril . g;L-!g-
Ed.varcl Sc}:ulntan, vars silhueti nu hai.ngerpå

osin som ritat silhuetterr före
hans avrese tiIl knl gsskåd eplatsen i }'oien,
därifrån han ej återvände, ty han dog där 1851
19 år gammal, kort före fredsslutet '

Rosin f ortsi,it ber: "År 1821 hacle iag; slutat
nina. s tucller i Grlpenbergsl'la ans ialt€fi r Rr: Can
från barnd onren hadö j ag äf f tld haf t smak f ör
militärs tånd"e t . I April 1821 reste i aE tili
Ke i serliga Finska Cadet Corpsen i Fredrikshamn.,
jtrien dri fölide nlg min goäe Förmynd.are.r'

Iian skiklrar llvet i Fred riicshamn, s tud ier'-
na och nåimner alla lärarrla,. Efter genomgången
4 årig'kurs avlade han sluExanen d.. 19.12,1824,,
Eleveina skingrad"es, aIla reste hem, han tilI
laut zLa: I'till rnina trof._pa vänner, de enda son
uppriktigt önskad"e min vatgång i veli-den't , Ef-
täi 5 rnåäad.er -sftul"Le alla kaclet'Ler åter så.Tr!-

las i Fredriksharnn för att ernottaga sj-n beford.-
ran till fänrikar. iiven denna slädfärd f rån
],dÅzLa t111 Fredrikshamn har han skild.rat i en
dagbok. Då d.en innehålier tid.s typiska orur-eirnnål1-



1.

'4.
d.

d.

citerar jag här några rad.er:

Dagbok 1824 (strott år ).

t"

d..10.

( jan) 'Lagnan, fdman & Häradshöfding Gar-
d.ierneister på laut zj.ao
Var j ag rned ma j or Schulman tilt Uskela
(= Haukila) . ,

Klo . 2 e.m. afreste jag från lavastehus
till Fred.rikshamn: (Han gjorde bekant-
skap med en rna j or Rotmeister som skulte
resa tiil Feteisbuffiapet bestod
av några be.t;änter öch kuskar). rvi sorl-
nade av en fin dyning, jag av 3 dygns
mar]fliad sbullar o ch na itvaka . I{as tigt rlika som af åska väektesr: ja{{ ur miä åva-

d..

d..

,r :bönder och 2 },Iajorens drdr:gåT. Hvad ?
i Hvsd? skrek jag till min karl. Vargarna

äter upp oss, svarad.e pojlien'. Jag såg
.mig ornkring och blef verkliEen varse mel-

,- ,lan VA å 40 vergar, genast tog jag fram, mlna" pistoler s , aflossede på" dem Z skott,
. hvarefter de skingrq.de sig och..vl nöJde

., ,.", f ortsatte vår resa.
12 Ankommo t111 Fredriirshamn - hela af tonen

sanlad.es karnraterna. . o .
:I

15 t dag blef jag,lclo 1.2 amesterad. på 24. timmar af Chefen fö:: det jag,i Tavaste-
' hus gick i obehörig r-miform, rned. l,{usta-

cber och l:vit mösså. (Denna händ.else be-
rättad.es oss som barn bl . a . av Pappa. Det
hade senare, möjligen i anl. åv någon r€-
para.tlon av. f inkan, skrattets &t anteck-
ningar som inspärrade kadetter roa,t sig
rue{ i sin ensamhet. )

Där s tod f ölj elncie vers i
"Se hit r se hlt ,+ ..- Bosin här sa tt c

gl ul* *tt ;;ii
för det ha.n ber

':två marlcradsdar
en mössa hvlt. ff



,'r
at--t.

Den 11 f ebr . 1B2z blev kad.ettern.a sedan be-fordraoe tili fänrikar och lrlacerad"e på otika
regenenten. Sosin val-de Smolenska Dra[onref{e-mentet (senare ulanre6;ene4te ) förlasät i ["-vernenentet i(ierv i södra Ryssland.. I{an sägär
s1g ha valt det ta regementb emedan han alltid
låinR;tat a t'b få resa och se sig kring i värl-
de:rr. På detta sätt fick han eä lång*gratisre-. sa.

Även från d.enna resa har han anteckningar
( i Fi . st:A": ) 'nesan antrå-id cles d.. 23 April*'iezl
och tog 59 ^d{S* i anspråk. tt},{in resa iog jag
genon Borgå f_o" alt der på Gammergård afrågÄaafskedsvi-sit hos överste- schurman.' (carl Fiä'a-rj"k sehurman, Tab. 21 i s1 . K4ö., då överste-
1ö j tnant, och xnfire broder till Otto itilhel_ra
schul-man pfi lautzra ) sonn arltid bevlsat nig
d et ömnas te cleltaganiie . tt i

'' Resan företo64s med hä"stskjuts övcr viborg,där han sta"nnade 1c dygn och" bevistad.e b1 .*len bal , för att sedan f'ortsätta t1lr peters-
' Frle. l'{ed. vaken bliclr st<irdrar han utf örriåthela resåD r alra fl.'is t,qiverier o . natt läger;kostnader o. avstflnd rner-l-an orterna. stiinoårnär de t ti gga.f skarbrna s on rint a s ta honom . s tud.-
orn ohyran-6om qmö j h.ssör sömnen . H;"rå"ä*iä"resande att först underrätta sifl on priset -annars ]iiå de 't.o.m,. för ett glas ,rltten. Julängre söderut han iionrner, deås mer'å är vagar-na översveinirnacle av vårfl-öd.et.så att långa ä*-vägar m*'iste tagas.

. a-r staden tsobinovitschi skird.rar han slav-handeln. En 15 års f ri clca ]ros tar 1 00 til r z|,ortub., en fiosse 500 rnen en fri*ir-ruii**"r, ar-teskarr änoa till 1000 Rub. Dock kan en pcsse::'r;
sio'?at 

. byta en bonde mot en håist erler t . o .fl.
Itund. . (livegenslcapen är e j ännu upphävd i Ryss.-
lltra.) stuclöni är ån vagstieicka osåker, utsattför rövaröverfall. Iå fanns det s*å-vaktkojor
"med soldatel utplacerad.e för skydd av resenä-rerna. i{an är iåtres$erad av gamla byggna.d.er,



borgar, kyrkor och muse r.r. f Uspenska icyrlcan
Ueundrar han heliga Thåofils gr'ift av ränt
gu1d.. I käl-larvalven finnes endast likkistor
och benrangel. Den kåinde historiografen ldes;,
tors ben närnnes särskilt. 

,',

iUrtfigen är ha.n framme i Kiew.
Ur hans egenhändiga miiir,ijre rneritförteck-

ning i Schulmanska sLik-bar'kivet får vi en
bild av hans deltagande i d.et pfi,följande år
utbrutna lcrige t på Balkan . T de tta turkl ska
icrig d.eltagei nan mellan åren 1826 1829.
Han är med om övergången av Prut-strörnnen
tiil Sulgarlen och deltqger i intagningen av
staden Fukarest och fåistningarna Giorgievo
och $il-j.strien - al-Lt kända'.krigshlstöriska
hände lser.

Efter hemkomsten tjänar han ännu några
år ilien tager svsked 1832, f ör s juklighet som
det heter, med befordran-till föitnaät. [vå
år senare, d . 19 jan . 18'54 giftei han sig
med dottern på laut zr.a Fredrilce Sofia Schul-
fi.ån . De nygifta bosätta
<4

man i l{auhor vllket hustrun ,fått i arv ef-
ter sin 1g5O avl,id.na f atler rna j oren Otto Wil-.helra Schulrnan. Även några andia henman falla
på hennes lott i ervskiftet: Tenhola i Hattu-
la , Pannlla o ch l,talka I Säå,i,ksrnäki . Men j ord.-
bruksslcötsel llgger tydlisen inte för 1öj't-
nant Bosi-n. $om bevis på hans origlnalitet
och orealistiska tillta"g är väl .dqt, att han'på Bobacka anl-ade en snåsf abrik. (Sigi-Ilet -rfBobacka" Snusfabriks Slgill" har jag skänkt
tf ll byggd"emusee t i l{auho , )

Und.er en re s a s or0 bra d.e r V/i l ly o'ch j ag en
gång gjorde till Ha.uho träffade vi på åeä
forna schulnanska utgården truruholnr- eller
Ritam€iki son den num,erå heter,r en gamrcal nan'som i sln wrgdorn tjänat hos Bosins soin drring-
po jke. Yi frågade honom orn snusfebrik€rr. Han

.i. ;-)
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beräi tade , a.t i han en - gång sänts med e tt lass
snus och toback till Äbo-narlrrtaden, d.är han
såIt för end.ast 2A iropek

I,lan förstår, att Bosin under sådana onnstå,n-
digheter snart vnv trnrngen att avstå från jord-
bruk. Däref ter llvna"rd.e han s 1g rned. a tt llt-
föra byggnadsarbeten och lantmb"terluppd.ragr
men sedan ansökte han den lediganslagna stads-
arkitelctt j åinsten 1 Viborg. Genom gedigna klm-
skaper han i I(adettlcåren förvärvat-1 lantmä-
terin matematik, trikononetrio ritning o. dyl,
samt på gn-rnd a.v byggen han utfört ansågs han
meriterad för tjänstenr vårtill han ut4iimnd.es
27 . okt. '1851 . Familjen flyttade alltså till
Viborg, d.åi,r han skötte stad.sarkltekttjänsten
til-l all-rnän belåienhe t änd.a tilI s in död . d. .
27 juli 1862 . Han har ef terlär'rna t ett aktat
nenn blpnd. st6den Viborgs arkltekter och fle-
re av hohont ui;förda byggnad.sverk både i Vi-
borg och i Petersburgs omgirmingar fpn{is ätrnu
bevaracl.e frarn till våra seneste krig. ')

I,[ed Viktor E:rik Arnad.eus Bosin utslocicrade
på svärdssid.an adliga ä-bten n : o 49 Bosin, våT-
vid. på övligt sätt, vapenslcöIden krossades på
hans grav på Viborgs begrarmingsplats.

Bosin var för övrigt förmyndare för Otti-
liana Carolina lililhetäina S qhulmen, ( IIeIFTFe

tter titl
Kaptenen Pet-ber \'"hthekn Schrrlmanr er kusln
1;ij.l Ot1;o-F enria fiicka,
som alliså var snåkusln "bilt fru Bosinn kon
till Viborg dåir iandets enda svenslcsprålciga
f lickslcola f anns , men sändes sed an till l(e j-
scrliga Smolna Tnstitutet i St. Petersburg.
Där ,rlifte hon sig med en finsk officer, över-
ste Henrilc ,Viktor Strenh. varefter de bosatte ' .'

sig Uy i Sysnnä.

Återstår ännu att nåimna några. ord om fnr
Frq.ci{ikel \:iillItlrnina Sotj-LPosi4.. f . Schulman.,
1) Enl. 'tYiipr,rrin Ar}<itehd.lti' av prof . ,0tto-

Iivari I'feuimårr.



Fion var född på,slri moders hengård Uslcelan '

(nuvarand.e }Iai,rkila ) i Srannsoöknen Tyrvåin-
tö d . 19 .3 ,181 1 . På förötånd.ets våignai" lär
hon varit lnteltigent och intresserat sig
f ör sicön konst. Därtilt var hon ( en1 , r'.Ami-
tätl " ) i sin ungdom rr bildsköntt rne d lockigt
hår.tt Medan hon var bosatt i Hauho intreå-
serad.e hon sig för pedago$isk verksemhet
bland traktens barn. De tta d j orde hon även
på ganla dagar i Tavastehus, ?

Då makarne Bosln saknad.e effna barn upp-
togo de tlll fosterd.otter en flj-cka (som en-
ligt vlskande tr.mgor torde varit brodern Carl
I,eonard Schulmans naturliga dotter. ) Denne
hette Hulda CasselÅ'och gifte sig sedennera
me d en S chän tz . ( på"e tt bevarat
fotogr'afi kan om henne.säga,
att hcn var ttbildskön" , ) .,
. I Viborgs stads mpntalslej.ngd.er finnes fo-

sterd.ottern Hul-da Cassell upptagen , 1. f amil-
j en Bos ins ägda. gård i Pe ters burgska s tads-
d el€rr. Hon är f ödd 1844 .

Efter Boslns d.öd toro.e :flami't jens ekonomi-
slqa ställning varit mlndre lysande. Det blev
moråtorium efter mannen. Eredri{ue Bosin' åter-
flyttad.e först till }Ip:ukr.o'åtnjutande ett li-
te t und.erhåll av brodern , men 

- snart g j ordesig tidens allmänna d.epresston gällande. Bro-
dern gjorde korrlcurs. IIon flyttade till Kon-
bell i Ha.uho, vilken gård, som tillhörd.e rlto-
derns årvr d.rabbad.es e j av laut zta konkurs-
realiss.tionen 18-71 . Vlntrarna bod.de hon i
Tavastehus lirmärand.e sig med" inackordenter.
Hon avled vid 72 års ålder 1BB5.21 .april och
ligger begravell på kyrkogård.en därstädes,
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Om vi sena tid.ers bqrn ställer oss frågan:
lrar hon lyclclig i livet ? så. måste val sv&-
ret b1i - ttlciappasttr 

o

Den i sin r-mgdoms vår trb+ldslcöna flickantl
(om slarf f{ir trö rrlgyli-1r1i1!.) band. sitt l1vs-
öd.e vid en man s - ett opraktiskt originalr -
so1n icke }i;r,rnde sköta sådana pråktiska ting
sofit af färer . Ekonornisk knapnhe t o ch and ra be-
svike lser', t . ex. barnlöshet o ,- hade blivit
hennes lott i li-vet.

Före gen. llugo Schulursn bö{i ade förfa tia
s ln It S läkt l(rönika " , ba d han rite d.lefilmar av
sJL:.kten ned.skrlva sina hågkonrster . oul .r:edan
avlirma fanriljemedlemmåfr Då nrinns jag, ett
Psp{la f5irst. skrev, att han rniqd.eg, sin faster
Fiädrique Bosin så. som en på äldre dagar till
....--.-.---r# snöid, bitter elle,r' njåilt-
s juk r lcolerislc pgrsotl.

Det var e j att und.ra ptl, rred. aIlt vad hon
i livet fick-,.ienomgå i tider, då i*gen so-
ciel hjårlp förekolrr lcrappa.st ens persj-oner.

(ltapna ralld rade dock senare sitt f örsta ut-
kast tif f . halgir.omsterria om henne , )

O.S r.


