
Bachmano žemė 

V–XVI a. Bachmano žemė buvo didelis valdų kompleksas į rytus nuo Memelio 

(Klaipėdos) prie Danės upės. Ši teritorija minima pavadinimais „Bachmannslandt“ 

(Bachmano žemė), o vėliau „Baxeden“ (Baksėdžiai). XVII a. pab. – XVIII a. pr. pagal 

tuometinių savininkų pavardę kurį laiką dvaras vadintas „Ruummelshof“ (Riumelio dvaru). 

Prijungus Klaipėdos kraštą prie Lietuvos XX a. pirmojoje pusėje vartoti pavadinimai Paupys, 

Paupiai, išreiškiantys dvarvietės landšaftines ypatybes – vieta prie upės. Abu pavadinimai vartojami 

iki šiol. XVI–XVII a. Bachmano žemė tęsėsi iki Karališkių ir Baukštininkų. 

Jau XVI a. šiame valdų komplekse pradėjo formuotis nedideli dvareliai. Jų savininkais tapo pilies ir 

valsčiaus pareigūnai, dvasininkai, o vėliau kariškiai. Pagrindine dvaro įsikūrimo pradžia laikomi 

1613 m., kai Memelio (Klaipėdos) kunigui Joachimui Neresiui čia buvo skirtas dirvonuojančios 

žemės sklypas sodybai įkurti. 

 
Bachmano žemių žemėlapio fragmentas, 1670 m. 

1523 m. pakrantės prievaizdas ir vertėjas iš vietinių kalbų Benediktas Dachas (Dochas) Kulmo 

teisėmis gavo dvarą Bachmannslande. 1533 m. sausio 8 d. hercogas Albrechtas užrašė dvarelį 

Benedictui Dachui ir jo vyriškosios lyties paveldėtojams. Šis asmuo laikomas poeto Simono Dacho 

seneliu. Vėliau dvarą perėmė Simono Dacho tėvas, turėjęs vertėjo tarnybą pilyje. Jis vertė iš kuršių 

ir lietuvių kalbų. 1605 m. liepos 29 d. Bachmano dvare gimė įžymusis Klaipėdos poetas Simonas 

Dachas. Čia jis praleido gražiausius vaikystės metus, o 13 metų išvyko mokytis į Karaliaučių. 

Manoma, kad mirus B. Dachui netrukus už kito asmens ištekėjusi jo našlė į šį dvarą pretenduoti 

negalėjo. O būsimasis poetas pareikšti savo teisių buvo per jaunas, tad dvaras grįžo valdovo 

nuosavybėn.  
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Danės upės vingis netoli Bachmano dvaro. Šios vietos buvo paminėtos ir viename poeto S. Dacho eilėraščių 

Švedų laikais Bachmano žemėje dvarą turėjo švedų pulkininkas leitenantas Alexander Hayes (Hay), 

o 1633 m. jį buvo išnuomojęs Emmerichui. 

Kurį laiką didelė Bachmano žemės dalis buvo atitekusi Memeliui. 1629 m. gegužės 12 d. hercogas 

ją skyrė valdyti kaip kompensaciją už prarastus sklypus ir pastatus įrengiant karinius įtvirtinimus 

aplink miestą. Netrukus prasidėjusi švedų okupacija nutraukė šių sumanymų įgyvendinimą. Tik 

1635 m. pabaigoje Bachmanno žemė Memelio (Klaipėdos) valsčiaus vėl buvo perduota miesto 

tarybai. Memelio (Klaipėdos) miesto taryba šią valdą nusprendė išnuomoti. [Tik 1935 m. Memelio 

miesto taryba atgavusi šią valdą nusprendė ją išnuomoti.] Kasmetinis nuomos mokestis buvo skirtas 

bažnyčiai išlaikyti. 1636 m. sausio 22 d. kurfiurstas už išreikalautą kontribuciją švedams 

įsipareigojo leisti po minėtų 8 metų dar 2 metus naudotis Bachmanno žeme. 1639 m. pulkininko 

Hermanno Rotho prašymu ši 60 ūbų Bachmano žemė buvo jam išnuomota. Kaip kompensaciją 

1639 m. balandžio 4 d. Hermannas Rothas įsipareigojo iš karto sumokėti miesto tarybai 3 metų 

nuomą. Gautų pinigų dalis turėjo būti skiriami Klaipėdos bažnyčių poreikiams. Ši Bachmano žemės 

dalis buvo prijungta prie Klemiškės dvaro. 

Bachmano dvaras 

achmanno dvaras susiformavo toje vietoje, kur 1578 m. sausio 21 d. Rusnės žvejybos 

inspektoriui Hansui Caschubui buvo skirtas 2 ūbų (17,3 ha) sklypas „tarp Krakių (Kacheln) 

ir Liolekrakių (Lollekraggen)“. 1603 m. kovo 4 d. šią žemę iš paveldėtojų nupirko kunigas 

J. Neresius ir 1613 m. ją gavo Kulmo teise už ištikimą tarnybą. Greta J. Neresiaus sklypo 1612 m. 

Kulmo teise valsčiaus raštininkas Mertinas Heintzas gavo sklypą, kurį 1613 m. paveldėjo Jacobas 

Goze. Šie sklypai tapo būsimo dvaro pagrindu. Švedų ir lenkų kare pasižymėjęs vyr. leitenantas 

Johannas Streiffas von Lauensteinas 1627 m. čia gavo markgrafo Albrechto 1533 m. sausio 8 d. 

Benedictui Dachui ir jo vyriškosios lyties paveldėtojams užrašytą ir tuo metu tuščią lėninį ūkį 

Kulmo teise, o 1628 m. gegužės 18 d. – teisę laikyti karčemą. Dvaras vėliau pateko leitenanto 

Christiano Huberio nuosavybėn. 1638 m. šis ir J. Neresiaus dvarai atiteko Memelio komendantui 

vyr. leitenantui Levinui von Nolde bajoriškąja teise. Jis šiuos dvarus sujungė į vieną valdą ir 16 ūbų 

dydžio ūkiui suteiktas kilmingojo dvaro titulas. Dvarą jis valdė iki pat mirties 1682 m. balandžio 21 
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d. Po jo ūkis perėjo našlei Annai Sybillai von Mullenheim, antrąkart ištekėjusiai už Friedricho von 

Tettau. Po jos mirties 1692 m. dvarą paveldėjo sūnus iš pirmosios santuokos kapitonas Michelis 

von Nolde. Jis buvo vedęs Ellizabethą Barborą von Koschkull. Šios giminės atstovui dvaras sugrįžo 

po 50-ies metų. 

Dvaras apstatytas pagal „prūsiško kiemo" tradicijas: svarbiausi pastatai statyti kiemo pakraščiuose, 

suformuojant uždarą, taisyklingo plano erdvę. XVIII a. pr. buvo užveistas didelis parkas, kur 

pavasariais savo aromatą skleidė žydinčios alyvos. 1874 m. dvare stovėjo 5 gyvenamieji pastatai, 

buvo 15 ūkių, 155 gyventojai. 

 
Ir dabar dvaro teritorijoje yra išlikęs kasmet žydintis alyvų takas. Jo 

suželdinimo metai nežinomi 



Michelis von Nolde 1696 m. dvarą kartu su kitomis savo žemėmis pardavė Kurše gyvenusiam 

broliui leitenantui Levinui von Noldei. 1697 m. iš pastarojo dvarą nupirko Ewaldas von Rummelis 

iš Kuršo, o 1699 m. pardavė jį savo broliui majorui Hermannui Christophui von Rummeliui. Po šio 

mirties 1716 m. dvaras priklausė našlei, ištekėjusiai už Hanso Heinricho von Borch-Mapus. 1747 

m. po dvaro savininkės mirties likę 6 paveldėtojai dvarą nuomojo. Po Septynerių metų karo ar net 

karo metu dvaro savininku tapo pulkininkas Wilhelmas Gerhardas von Koschkullis. 1785 m. jis 

įsigijo ir Joniškės dvarą bei turėjo namą Memelyje. W. G. von Koschkullis buvo geras ūkininkas, 

rūpinosi dvaro sodyba. 1778 m. pastatė naujus mūrinius Bachmano dvaro rūmus. 

 
Bachmano dvaro rūmai. Nuotraukos metai nežinomi 

 

Berniukų prieglauda ir Herrenhuterių (herrnhuter) dvasia Bachmane  

achmano dvarininkas von Koschkullas ir jo žmona Ursula Sophia ilgai gyveno labai 

laimingoje šeimoje ir buvo griežtai nurodę po mirties juos palaidoti mūvinčius sutuoktuvių 

žiedus. 1780 m. mirdamas ponas testamentu paliko visas savo valdas neribotai žmonos 

nuosavybei. Jų tvarkymas našlei, kuri niekad tokiais reikalais neužsiėminėjo, buvo per daug 

sudėtingas ir dėl šios priežasties ji, eidama 57-uosius metus, ištekėjo už Lenkijos karalystės Piltenės 

apskrities viršininko ir daugelio dvarų savininko Peterio Johanno Ernsto von Goeso, penkiolika 

metų jaunesnio našlio su penkiais vaikais. Vyras ėmėsi tvarkyti jos valdas, ketindamas jas vėliau 

perimti, tačiau pats mirė anksčiau už žmoną. 

Nuo 1791 m. dvaro reikalus tvarkė inspektorius Wilhelmas Andreasas Rhenius. Jis gimė 1752 m., 

gavo gerą išsilavinimą, lankėsi Amerikoje ir nuo 1773 m. gyveno Suriname. Apie 1777 m. jis gavo 

dvaro valdytojo vietą Steinorte pas reichsgrafą von Lehndorfą. Ten 1784 m. įstojo į Herenhuterių 

broliją ir visada skelbėsi ištikimu jos rėmėju. Susipažinęs su leitenanto von Gohro našle Luisa 
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Dorothea, apie 1790 m. ją vedė, o kadangi ši buvo ponios von Goes dukterėčia, gavo tarnybą 

Bachmano dvare su 300 talerių alga. Jis perėmė karvių ūkį, atnešdavusį jam kasmet 526 talerių 

gryno pelno, ganyklose laikė 200 avių. Skelbiamos metinės išlaidos sudarė 500 talerių, uždarbis – 

326 taleriai. Klaipėdoje jis susipažino su vietiniais herenhuteriais: dažytoju Christianu Sameitu, 

stikliumi Schusteriu, batsiuvio Hoeftmano našle ir jo pameistriais, senuku Veitingu, ponia Ritz ir 

jos dukterimis. 

Kadangi W. A. Rhenius nuoširdžiai rėmė herenhuterius (ypač jam patiko jų auklėjimo sistema), vos 

atvykęs į Bachmano dvarą jis nusprendė ponios von Goes dvare, kuris jam, matyt, sudarė be 

šeimininko likusios valdos įspūdį, įkurti paauglių auklėjimo įstaigą pagal herenhuterių idėjas. 

Reikia pripažinti, kad jis iki pat senatvės nesavanaudiškai ir su didžiuliu entuziazmu bei 

užsispyrimu bandė realizuoti savo planą, kurį jis pats labai vertino, o brolijų bendrija, priešingai, vis 

atmesdavo. Po ilgų įkalbinėjimų savo sumanymų šalininke jis pavertė dvaro šeimininkę ponią von 

Goes, kuri pradžioje tam ryžtingai priešinosi. 1795 m. ponia von Goes su W. A. Rheniumi iki gyvos 

galvos sudarė nuomos kontraktą, pagal kurį jis įsipareigojo jai kasmet mokėti 1500 talerių nuomos 

mokesčio ir duoti 100 talerių vertės išimtinę. 

Neturėjusi įpėdinių Sophia Ursula Goes 1778 m. vasario 25 d. ir 1795 m. birželio 14 d. testamentais 

visą savo turtą – Bachmano ir Lindenhofo dvarus, Lapiniškių mišką – užrašė Neturtingų berniukų 

auklėjimo įstaigai (Knaben-Erziehungsanstalf). 1798 m. vasario 5 d. tokį našlės projektą patvirtino 

karalius, papildęs jį nuostata, kad krašto valdžia privalo prižiūrėti įstaigos veiklą. Tad W. A. Rhenių 

reikėtų laikyti tikruoju šios įstaigos įkūrėju. Jis iki pat senatvės nesavanaudiškai ir su didžiuliu 

entuziazmu bei užsispyrimu siekė realizuoti savo planą.  

1799 m. našlei von Goes mirus, testamentą užprotestavo jos giminaičiai. Tačiau testamentas 

įsigaliojo. Dvaro valdytojas Wilhelmas Andreas Rhenius, norėdamas herrenhuteriams perduoti 

tikrai puikų dvarą, nuolat ką nors statė – tai valstiečių namus, tai ūkinius pastatus – iš nuompinigių 

mažai kas belikdavo. 1807 m. W. A. Rhenius priėmė karaliaus vaikus, su palyda iškylaujančius 

rogėmis. Jie susižavėjo dvaro interjeru, papuoštu senoviškais šeimos portretais. Karališkųjų princų 

auklėtojui nepatiko W. A. Rheniaus perdėtas pamaldumas, kurį jis vadino „avelės pavidalo plepiu“. 

Apie interjerą jis rašė: „Gyvenamajam kambariui senovišką išvaizdą suteikė šeimos paveikslai ir 

daugybė siluetų. Tarp paveikslų buvo ir Magdeburgo komendanto pareigas ėjusio 1767 m. mirusio 

Johano Dietricho von Huelseno portretas. Jis buvo amtmonienės Rhenius dėdė.“??? Deja, W. A. 

Rheniaus pastangos įgyvendinti prieglaudos įkūrimo planą dažniausiai buvo nevertinamos ir iki pat 

mirties jam neteko pajusti savo idėjos realizavimo triumfo. 

1802 m. W. A. Rhenius siekė išsinuomoti gretimą Klemiškės dvarą ir ten įkurdinti herrenhuterių 

dvasia auklėjamų mergaičių įstaigą. Tačiau tai tebuvo tik gražios idėjos, nes 1833 m. nuo senatvės 

79 metų miręs W. A. Rhenius nepastatė jokios prieglaudos ir paliko tik 3875 talerių kapitalą. 

Statybas pradėjo vyriausybė. Prieglauda atidaryta 1847 m. kovo 25 d. – apgyvendinti 8 našlaičiai ir 

pamestinukai. Netrukus žemėmis buvo užpilta dauba, skyrusi prieglaudą nuo dvaro sodo. 

Prieglauda vadinosi „Von Goes-Bachmano fondas“ (V. Goes-Bachmannische Stiftung). Prieglaudos 

vadovu paskirtas mokytojas Reinholdas Grede iš Bischopfo, nuo 1867 m. – Fischeris. Joje dirbo dar 

vienas mokytojas. Šaltiniai mini, kad 1879–1881 m. pastatyta nauja prieglauda, kainavusi 55 085 

markes. Prieglaudos auklėtiniai statybos metu apgyvendinti Gropiškiuose. Atidarymas įvyko 1881 

m. spalio 1 d. 1881–1905 m. prieglaudos inspektorius buvo Bonno Gerssz, filologas iš 

Karaliaučiaus, nuo 1905 m. – Triušeliuose mokytojavęs Zander. 1862 m. prieglauda turėjo 12, 1879 

m. – 15, o XX a. pr. – 20 auklėtinių. XX a. pr. prieglauda vadinosi „v. Goes-Bachmano auklėjimo 

(ugdymo) institutu“. Čia buvo ir liaudies mokykla. Prieglauda, veikusi iki XX a. 3-ojo dešimtmečio, 

išsilaikydavo iš jai priklausančio Bachmano dvaro nuompinigių. 1843–1863 m. dvarą iš prieglaudos 

nuomojosi Michalekų, 1863–1909 m. Hasfordų šeimos, 1909–1915m. Tributat. Paskutinis 

nuomininkas – nuo 1916 m. dvarą nuomojęs Schwandt. 1833 m. dvarui priklausė 1915 margų 



žemės, 11 padienininkų sodybų, dvaro žemėse gyveno 87 asmenys. Be didelės sodybos dvarui 

priklausė aplinkiniai Barškių, Kalniškių, Ingkių, Dinviečių palivarkai. 

 
Berniukų prieglauda. Nuotraukos metai nežinomi 

 

Dvaras XX a. pradžioje 

pie 1905 m. per dvaro žemę į vakarus nuo dvaro sodybos nutiesta siaurojo geležinkelio 

linija Laugaliai–Klaipėda, pastatyta stotelė. 

1907 m. Bachmano dvarui priklausė 721 ha žemės, teritorijoje buvo 13 gyvenamųjų namų, dvaro 

žemėje gyveno 34 šeimos (iš viso 204 gyventojai, iš jų 12 žydų). Dvarą nuomojantis Josefui 

Schwandtui, dvaro valdos sudarė 100 margų žemės. Dvaro sodyboje buvo užveistas didelis parkas. 

Žemė buvo derlinga, melioruota. Ūkis vertėsi augalininkyste ir veislinių galvijų auginimu. Auginti 

rugiai, kviečiai, avižos ir alaus daryklai miežiai. Ūkyje auginta 50 karvių, 45 veisliniai arkliai ir 

prieauglis. Dvaras turėjo didelius daržus – augino dobilus, bulves, runkelius. Prie Danės upės buvo 

dideli pievų plotai. Dvare gyveno 14 darbininkų šeimų, vežikas, račius, veikė kalvė. Dvaro 

šiauriniame pakraštyje, anapus kelio į Klaipėdą, veikė plytinė. 

XX a. pr. prieglauda vadinosi „v. Goes-Bachmano auklėjimo (ugdymo) institutu“. Čia buvo ir 

liaudies mokykla. Prieglauda, veikusi iki XX a. 3-iojo dešimtmečio, išsilaikydavo iš jai 

priklausančio Bachmano dvaro nuompinigių. 1917 m. iš prieglaudos miestas nupirko Bachmano 

dvaro žemėms priklausiusį Lindenchofo dvarelį. Prieglauda XX a. 3-iajame dešimtmetyje uždaryta. 

Jos pastate buvo įvairių Klaipėdos įstaigų bendrabučiai. Apie 1930–1931 m. į šiaurę nuo dvaro 

centro, prie naujojo kelio į Klaipėdą, pastatyta 75 lovų dviaukštė mūrinė psichiatrijos ligoninė su 

triaukščiu rizalitu ir kambariais mansardoje. 

A 



 
Psichiatrijos ligoninė. Nuotraukos metai nežinomi 

er karus dvarvietė beveik nenukentėjo. Ryškūs teritorijos pokyčiai vyko XX a. antrojoje 

pusėje: nugriauta dalis pastatų, dėl naujų statybų sunaikinti parko fragmentai, takai, keliukai. 

Tačiau prūsiškojo dvaro pastatų išlikę nemažai, dalis jų rekonstruoti sovietmečiu.  

2004 m. sausio 13 d. žemė su Paupio dvaro sodybomis, dar vadinamomis Bachmano dvaru, įrašyta į 

Kultūros vertybių registrą ir nurodyta saugoti 14 kompleksinių dalių. Šiuo metu pastatams 

reikalingas remontas. 

Tekstą surinko: Daiva Nakrošienė, daiva.n@klavb.lt 

Bachmano dvaro bendruomenė: https://www.facebook.com/bachmanodvaras/?fref=ts 

Šis aprašymas yra dalis „Krašto paveldo gido“ http://krastogidas.lt/ 
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