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Nämät lehdet on kirjoitettu, jotta muutamat wanhem-
pien aikojen muistot unohduksesta säilyisiwät ja jotta sa-
massa moniaat nykyisen ajan tiedot, joita ei ole jokaisen
helppo hankkia, saatettaisiin huomioon. Koska ei walmis-
tawia kirjoituksia ole löytynyt, ja aineksia on täytynyt kerätä
monilta eri haaroilta kahden wiikon lyhyellä ajalla, jota
tähän on Moitit käyttää, on useita kohtia ainoasti wailli-
naisesti käynyt esittää, taikka on täytynyt toisia kokonaan
jättää mainitsematta, eikä sentähden ole woitu kielestäkään

tarpeellista hnolta pitää; joista syistä siis tätä wihkosta
sekä sisallön, etta järcstämiscn ja kielen puolesta ci sowi
arwostella munua knin mitä sen nimi osoittaa: muutamia
Tampereen historiaa ja tilastoa koskemia tietoja. Tämän
pienen wihon tulee synnystään etupäässä kiittää Tohtori
August Rcinholm'ia, sekä lisäksi Insinööri Isak Inberg'iä,
joka kcmpnngin ja sen ympäristön kartan on piirnstcmnt,
jaArkitchti Calonins'ta, jonkatekemä Kyttälän ascmakartta on.



Muomen wanhimpain kaupunkien ijästä ei kukaan tarkoin
S tiedä. Tampere ei ole nuoren nuori; onpa kymmenkunta

nuorempaa, mutta suurempi osa neljästäkymmenestä on sitä
wanhempia. Päästyänsä Lokakuun I:nä päiwänä 1879 sata
wnoden wanhaksi, Tampereen kaupunki. Satakunnan kukka,
iloitsee siitä, että se kunnialla on lapsuudestansa kaswanut
täyteen miesmittaan. Jakson jaksettua, se tuntee welwollisuu-
tenansa ilmoittaa, miten ja millä se wähittäin on karttunut.
Tampereen kaupungin etuisuus tulee erinomaisesti sen hywästä
asemasta. Se on etuisasti sijoitettu molemmin puolin Tam-
mer-koskea, jonka kautta iso Näsijärwi laskee Pyhäjärween.
Tähän länsi-Suomen lvesistön sydämeen Näsijärwen wesisuoni
tuo wedet Pohjanmaan rajoilta pari kymmenen penikulman
päästä; Pyhäjärween taas, jonka ympäri Pirkkalan pitäjä on,
yhtywät lisäksi kaikki wesisuonet kaakkosesta päin Hämeenlinnan
takaa, ja Kokemäen waltajoki purkaa kaikki nämät wedet walta-
mereen, osottain kaupan ja kristillisen siwistyksen kulkutien
meren rannalta sisämaahan. Päästyänsä itse muinaisten Pirk-
kalaisten suuren kaupan sekä kristeyden onnen perilliseksi,
Tampere jo on jalosti siwistyksen kannattanut koko Hämeesen.
Pohjanmaan rajoilta saakka tätä wesistöä myöten mereen asti
maakunta Tampereen ympärillä kutsutaan Satakunnaksi. Jos
maakansalta kysyt Satakunnan ja Hämeen erotusta, saat was-
tauksen: „yhtä Hämeen maata tämä lienee," ja niinpä se
alusta onkin. Satakunta on muista syistä tullut lisänimeksi.
Niiden raja on mielenmääräinen. Häme on oikein sanottu
sisältäwän Uli-Satakunnan, mutta kylläpä se ulottui Kokemäen
joensuun asti. Koko tämä Hämeen Satakunta sitten tehtiin

Kokemäen linnanlääniksi, jota yhdistettiin Turun läänin kanssa,
jättäin Satakunnan nimen perinnöksi ainoastaan läänin kihla-
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kunnille. Satakunta myöskin waltanimeksi päästyä, koetti
itäistäkin Hämeen-puolta anastaa, sillä jo Hämeen rajoitus-
wuonna 1415 mainitaan Satakunnan mmi ulottutvan Salvon-,
taikka Lappeen-, taikka kumpaisenki rajaan astikka. Nimeä
Satakunta (Sattegund) woisi, samoten kuin monta paikkakun-
tain nimeä on lappalaista syntyä, kenties lapin kielestä joh-
taa, ellei se paremmin ole johdettawa jostakusta sata-luwusta
Pirkkalaisten kesken. Entäs Tampereen nimi? Ellei se Lapin
kielestä syntynyt, woisi sen johtaa „Tamperpä'iwistä" (Tamber-
dagar), jotka paawinaikana yleisesti wietettiin. Ne oliwat:
l:n paastosunnuntain toinen päiwä, keskiwiikot heluntain-,
syys-ristimessun- ja kolmannen adwenttisunnuntain perästä,
ja heluntai-wiikossa oli tamperlauwantai. Niitä oli siis yksi
kuhunki wuoden aikaan, ja niiden wietto ivastasi joksikin Sata-
kunnan runtuihin. Kun muinoin kirkkopyhiä sowitettiin mark-
kinoihin, olisi todennäköistä että Tampereen nimi olisi tamper-
Väiwistä; mutta Tampereen markkinapäiwät eiwät näytä hywin
wastaawan runtupäiwiin. Pyharistin pitäjässä löytyy Taa-
perniemi, Paimiossa töllit Tampere ja Timperi.

Hämäränä aikana Satakunnan nimi pilkahtaa Pirkkalais-
ten wanhan kauppaliikkeen wälistä, joilla Kokemäellä oli pää-
pesänsä, Pirkkalassa wahwa liike-paikka. Ne Suomen kunin»
kaat, kun Nokiassa mainitaan, oliwat mahdollisesti näitä
kauppapäälikköitä. Kauppamiehet kansoja hallitsiwat ennen-
kun kristeys sen saatossa tuli. Pirkkalaisten walta oli sullri
kaikissa asioissa ympäri Suomen-maan. Wuonna 1374 sata-
kunnan asukkaat (s. o. kauppamiehet. Pirkkalaiset) kaikki ja ku-
kin" oliwat määränneet käräjänsä eli kokouksensa Kokemäen
kirkolla, päättämään kaukaisten Kemin ja lm kappelikuntain,
s. o. Suomen ja Ruotsin piispain alueesta. Heidän mies-
lukunsa taikka eri kauppakuntiansa lienee luettu sataan asti.
Siitä nimikin Satakunta. Niiden kauppamiesten perintönä on
Satakunnan sinetti, pyhän Uotin (Uolewin) kuwaus tappajansa
pöllein, eli Ulwilan Wanhankylän kirkon sinetin kaltainen. Pirk-
kalan wanhan pitäjän nimi on Pirkkalaisista. Ali-pitäjät Hä-
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meenkyrö, Viljakkala, Kangasalusta, Karkku lähettiwät wah-
wasti uutisasukkaita Näsijärwen ympäristöön. Ne asuskeliwat
harwassa ja hajallaan sekaisin Lappalaisten kanssa ja lasket-
tiin wähittäin werolliseksi. Asuntalaiset Pohjois-Keuruulla
maksoiwat wielä muistinaikaan weroa Kiiliäiselle Mallasweden
rannalla, Ruoweden Rikala oli kolosin Lempäälän Rikalasta,
Pirkkalan Piispalalla oli kalawesi, metsänpalsta ja werotölli
Nuowedellä j. n. e. Siirtolaisia yksin Pirkkalasta luetellaan
1564:nwerokirjoissa 27 kyläkuntaa 36:11atalolla; ne asuttilvat
enimmästi Ruoweden puolen, joka kaslvoi kirkolliseksi pitäjäksi
1565. Papit aniharwoin niillä kaukausilla seuduilla käwi, eri
kirkkomaita siellä täällä laitettiin. Useimmclsti ruumiitansa
toiwat weneillä pitkin Näsijärweä Pyynikin eli Piispalan
harjulle ja kantoiwat sen ylitse Pyhäjärwen rannalle, josta
sitte kuljettiwat Pirkkalan kirkolle. Sanotun harjun ylitse
käwikin wielä wiimeisellä wuosisadalla wähäisiä teitä eli pol-
kuja, joita kutsuttiin „ruumiinpuntareiksi". Toinen wanhempi
kirkkotie „yliwetisille" oli Tammerkosken itäisellä puolella:
laskiwat weneitänsä Naistenlahteen Näsijärwen rannalla kos-
ken harjun takana kuiwettuneen kosken haaran suulle, käweli-
wät sieltä waatemytty kourassa paljain jaloinNaistenmatkaan,
joka on kylä nykyistäkin Pirkkalan pitäjää ja sieltä Pirkkalan
wanhalle kirkolle. Tämä oli morsianten ja tyttöin kirkkotie.
— Wanhain pitäjäin syrjäiset kulmakunnat lohkesiwat eri pi-
täjiksi. Pirkkalassa niitä oli siihen aikaan kun Kiwikirkolla
seurakuntaa ensikerta mainitaan, 1540, nämät neljä: Pirkkala,
Messukylä, Takahuhti ja Keijärwi. Messukylä ynnä Taka-
huhdin kanssa sai „Kiwikirkon" nimen erotukseksi „wanhasta
kirkosta" Pirkkalassa, joka on aina ollut puinen, kunnes
1828—38 uusi kiwinen sinnekin rakennettiin. Messukylä erosi
omaksi pitäjäksi w. 1636, ja tästä taas on Tampereen kau-
pungin seurakunta eroitettu. Mutta w. 1540—50 Pirkkalan
pitäjän Messukylän kulmakunnassa oli:
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W. 1553 Tamperkosken taloja oli: Skyttä, Kurila,
Kuotti, Laiska ja Pyynikä.

Säilynyt on laamanni Juho Nuutinpoijan (Kurki) tuomio
Kokemäen kartanossa tiistaina jälkeen 2 suun. paastossa lv. 1539,
jossa riita on ratkaistu Tammerkosken kyläläisten ja Messu-
kyläläisten tilusten rajasta. Raja päätettiin käymään Kale-
wankiwestä Otawansiltaan, siitä „Wehnoen" siltaan, ja siitä
Sääksjärwen ojallen. Sama tuomio, joka tähän asti on wan-
hin asiakirja, kirjoittaa mainitun kylän nimen: Metzäkylä ja
Mezsäkylä, ja knn pitäjän nimi nähtäwästi on otettu kylästä,
näkyy selwästi, ettei pitäjän nimi ole otettu „messuamisesta."

Tampereen koski on ahtaaksi jakuohuwaksi supistettu kahden
harjun wäliin. Länsipuolella on Pyynikin harju, jonka puit-
ten wälistä on kaunis näköala yli Pyhäjärtven saarineen. Kos-
ken itäisellä puolella wastapäätä nousee Kalewankangas, kolme
wirstaa pitkälle itäänpäin Wuohensiltaan asti, tasaantuu sitten
awaraksi kentäksi Kiwikirkon kirkon kohdalla, ja keskikohdalta
Kalewankangas on korkein. Maantie wanhuudesta käwi pitkin
sen selkämää, nyt sen alipuolella rinnakkain. Hirmuinen kiwi
wanhan harjunpäällisen tien wieressä kutsutaan Kalewankiweksi.
Kalewan pojat wielä owat pysyneet hywässä muistossa. Hei-
nän niitossa oliwat ripsat; niittäessään „heinää niin kaukaa
kaatui, kun wikatteen kahallos kuului." Kankaan takana on
Takahuhdin kylä (alkuansa Metsäkyläläisten huhta). Kun Pyl-
sylän haltiawäki lie suututtanut Kalewanp ojan, niin hän ker-
ran täältä nakkasi kauhian kilvimöykyn heidän pellolle. Sen
alle pusertuiwat kylwäjä isäntä, emäntä, joka sitkainta weti,
pari härkiä ja puoli tynnyriä rukiita. Harjun eteläisellä jyr-

Messukylä 31 ta!iloa.
Otawala „

Tamperkoski 14
Laiskula 5
PyyniMlä 2
Hatanpää 3
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kemmällä puolella on helawalkeita poltettu. Sieltä näkee yli
koko Tampereen kaupungin ja hywän osan Pyhäjärweä.

Wanhin kartta Tamperkosken ratsuwelwollisen säterin ja
Tampereen kylän tiluksista, Isakki Lithow'in tekemä w. 1738
näyttää sillan läntisellä kohdalla Tammerkosken säterirysthollin
eli kartanon, wastapäätä yli sillan Skyttälän talon. Tästä tien-
haara käy eteenpäin neljän töllin wälitse ja siwutse, toinen kään-
tyy Viinikkaan ja Pirkkalaan päin. Skyttälän pohjois-puo-
lella Erkkilän talo on kosken rannalla, siitä itäänpäin Siukolan
talo. Niiden rajamaa Takahuhdin kylää wastaan oli Tampe-
reen kylän pahoin turmeltua kaskimaata. Wiinikka-joen poh-
jois-rannalla tien wieressä oli kehrukoulu, alempana samaa
rantaa Wiinikan talo ; wastapäätä yli joen tie käwi Otawallan
kautta ja samalla rajapuolella Nekkala ja lärwensiwu oli ; Ha-
tanpään rustholli niemessään. Kosken sillalta maantie käwi
länteenpäin läpi säterin ja Pyynikin aputalon maan etelätse
pientä wuoren nyppylää, n. k. Tuulensuuhun nykyisen Kauppa-
kadun läntisessä päässä ja sillä kohdalla oli wastakkain kaksi
peninkulman tolppaa. — Wanhat sanowat: „Wenematkasia sil-
loin oltiin, selkähewosilla kaitoja huonoja teitä harwoin ajettiin
ja pieniä kuormia Turkuun wietiin."

Historiallista Tampereen ympäristöltä on se, että tieten
ensimäinen löytö, josta on Suomessa kirjoitettu, on se minkä
maamittari Daniel Hall professori Gadd'ille kertoi löytäneensä
w. 1762, kolhon palasia lapinrauniosta Näsijärwen Reu-
harin saaresta Niemen rusthollin nokassa Tampereen edus-
talla. Muistetaan Nuijasodan miesten täällä käyneen, jaettä
talonpojat siinä sodassa nuijilla ja lingoilla woittiwat Puola-
laisia Kangasalustalla Pälkäneen-puolisella Kiehelänharjun
syrjällä. Kun ison wihan sodassa Venäläiset ei päässeet yli
Kostian wirran, tekiwät he Pälkäneen Aimälän kylässä tupien
hirsistä lautan, millä pääsiwät puolen penikulman matkan yli
Mallasweden Mälkkilään Ruotsin wäen niskaan. Wenäen

*) ElmgrEN, Histor Arkisto V.
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kenrali, ruhtinas Galitzin, sitte Raholan ja Kaarilan pelloilla
piti leirinsä ja läpi pitäjän waelteli kummingin ww. 1713—
1719. Muistona heistä on mutaan wajonnut kiwisilta poikki
Sikojoen Pirkkalan pappilan ja Walkkilan wälillä sekä nimi
„sotaplassi" Walkkilan nutulla. Samasta ajasta lienee Piis-
palassa wähäsen Tampereen puolella siitä tiehaarasta, joka
menee Harjuntaustan kyliin, kolmetahkonen patteri.

I. I. Roth'in sissimiset 1808-wuoden sodassa Näsijärwen
wesistössä owat kansan muistossa. Lapuan tappelun perästä
lähetettynä 40 miehen kanssa, johon lisäksi talonpoikia tuli,
Roth heinäkuulla Ungehkiwen tykönä, Ruhalassa, Wisuwedellä
wenäjän kenralin Rajewstin kaikki muouakuormastot kaapaten
pani wenäjän suuren sotawäestön pahimpaan pulaan. Van-
gittuja upsieriä, sotamiehiä ja ryöstötawaroita hän wietti
Soukonsaareen sekä päämajaansa Onniaan, joka siitä kantaa
nimen «transporttisaari." Korpralinsa Spofin hän 23 päi-
wänä lähetti Tampereen siltaa häwittämään, ja hän jo Musta-
lahdessa souteli, mutta Venäjän majuri ludenieff sai kanunau-
ampumalla rantatöyrältä kuitenki estetyksi. Ihmeen nopiasti
Roth Lapualta tuli, yhtä nopiasti hän jo elokuun 10:nä päi-
wänä taas oli Kauhajoen tappelussa. Hän kuoli elok. 31
päiw. 1839 ja on hautansa päälle Teiskon kirkkomaalla rauta-
ristin saanut. — Sukkelat owat sodan sattumukset. Samassa
sodassa oli jossain näillä paikoilla eräs wihollisten upsieri
kiikarillansa tiedustelemassa mäellä wähä matka miehistänsä.
Tätä pari suomalaista soturia huomasiwat. „Entäs kun koet-
taisimme hiipiä hänen päällensä takapuolelta." loutuiwatkin;
hätähätää upsierin suulle tukko, toinen konteista suolapussina
saalistansa kantamaan pois, toinen waroksi jos huomaittaisi.
Heidän tepposensa hywästi onnistui, upsierin sailvat siepatuksi
melkein hänen wäkensä keskeltä. Se upsieri sanotaan olleen
Aleksanteri von Benckendorff, keisari Nikolai I.sen lapsuuden
ystätvä, joka sitten lv. 1844 ministerinä kuoli 61 lvuoden
ijässä. — Mitä Paawo Nissinen kertoo kuuromykän Eek'in
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kidutuksesta on tapahtuuut nykyisessä Finnen talossa Tampe-
reen torin warrella.

Tampereen paikkakunta on wasta nykyisin wähitellen
päässyt kokonaan irti metsäpetojen wallasta. Vuonna 1559
asetettiin susikuoppia (ulfgtuger) Piispalaan, Keijärween ja
Tammerkosken kartanoon ja 1613 uudistettiin metsästyssääntö
asettain otusha'an (djurgård) ja nahkakammarin kartanoihin,
joita Tammerkoskikin oli. Virkamiehiä niissä oli monta.
1821 oli Tampereen molemmin puolin suuri hirwentappo ja
talwella 1832 sanotaan Kitusen Martti, koko Suomen suurin
karhunampuja, hirtvein loput ampuneen Näsijärwen Koljon
saaressa Teiskolan alla. Erkkilän maalla, aiwan likellä kau-
punkia, nähtiin 1840-paikoilla emokarhu kahden poikansa kanssa,
1863 susi söi koiraa itse kaupungissa ja 1868 kaksi sutta saa-
tiin susikuopasta aiwan lähellä kaupunkia.

Nyytimaan-wiljelys Suomessa oli yleisesti alhaisella
kannalla. Hallitus antoi w. 1748 ensimäisen käskyn perunan-
wiljelemisestä, ja Turun Talousseura tämän sataluwun alussa
jakeli, pait muita, Teiwalan isännän, luutnautti v. Becker'in
kautta, siemenperunia ; mutta kun Hatanpään herra, saman
seuran kehoituksesta, myöskin koetti perunawiljelystä Messu-
kylän pitäjässä puolustaa, niin pitäjäläiset julkisessa kirkon-
kokouksessa kowasti ja yksimielisesti, niinkuin monessa asiassa
wieläkin, wastustiwat, kun eiwcit kehoituksessa nähneet muuta
kun herrain joutawia wehkeitä. Siihen aikaan kansa oli lah-
joitusten ja houkutusten kautta kehoitettawa syömään tätä uutta
kaswia. Kaarilan kartanossa Tampereen lähessä oli kuitenkin
Suomen ensimäistä kaswistoja, jossa monta harwinaista ulko-
maan-kaswia ja hedelmiä ww. 1762—1787 wiljeltiin. Isän-
tänä siellä silloin oli Pehr Adrian Gadd, prosessori ja eko-
nomitirehtöri, Pirkkalan pitäjän lapsia, jonka »väsymättömistä
toimista Talouden-seura, hänen kuolemansa jälkeen, w. 1796
perustettiin. Tampereen uusi kaupunki ei wielä paljo ymmär-
tänyt Gadd'in istutuksia ja kukkia ottaa oppiaksensa. Pari
kymmentä wuotta myöhempänä oli kuitenkin wälskäri Pihlman'in
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talon asemalla, joka sitten oli kirjannitoja Lemlinin talo ja
nyt on Seurahuone Kauppatorin warrella, hywin korjattu
kaswimaa eli puutarha, jota kaikki käwiwät ihailemassa sama-
ten kun nyt von Nottbeck'in kauniita istutuksia. Viimeisellä
»vuosikymmenellä lärwensiwun maatalossa asuwa wenäläinen
kaswitarhuri tuopi kaupunkilaisille kaupaksi kaswisyötäwiä.

Kun w. 1604 „ilkiä Iharin koski saattoi Sarsan lvai-
waiseksi" s. o. yhtäkkiä sieltä häwitti sen toistakymmentä myl-
lyä, Tamperkosken myllyt kaiketi siitä hyötyiwät, jauheita sai-
wat. Ison wihan aikana Venäjän sotawäki tullessansa useasti
ihmisten myllyjä häwitti, nähtäwästi Tampereellakin. Kun
useammassa paikassa silloin wielä käsikitveillci jauhettiin, ja
Wenäjän sotawäki moneksi wuodeksi jäi Tampereen ympäris-
töön majailemaan, niin jauhamisella waimoja kiduttiwat.
Haiharan wainiolla majailewa wäki pakotti talonpoikia sinne
tuomaan yhdeksän paria käsikiwejä ja talon emäntä sai .vas-
tata jauheen »valmistumisesta.

Koski on Tampereen kaupungin »valtasuoni ja elättäjä.
Se käyttää enemmän ja tärkeempiä tehtaita kun mikään muu
koski Suomessa. lärtvet yli- ja ali-puolella owat kaupungin
liikkeen kannattajia. Etenki suuri NäMrwi kosken ylipuolella
on monenlaisen onnen jakaaja Tampereelle. Sen ympärillä
on 7 pitäjää, kaikki wanhan Pirkkalan tyttäriä. Kosken nis-
kasta pääsee ylöspäin soutamaan kaikkiaan 15 penikulmaa:
Muroleen on 4, Kauhtuun Ruoweden kirkolle 6; siitä eteen-
päin on kolmatta penik. wesikulkujakaukseen, nimittäin itäänpäin
Filppulan ja Mäntän kautta s'/4 pen. Keuruu kirkolle, luotee-
sen taas pääsee runsaasti 7 penik. edemmäksi, ensin Tarjan-
netta Wisuweden pysäyspaikkaan, siitä Wisu- ja Vaskilvettä
Wirtain kirkolle, ja tästäkin pohjosempaan on Toehwettä ja
muita järlviä myöten »veneillä ja proomeilla kuljetus. Suurin
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selkä on Tampereen ja Kurun wälillä. Näsijärwi loi lv. 1878
jäänsä toukokuun 12 päiwänä, oltuaan jäässä 4 kuukautta 7
päitvää. Vähimmän aikaa, nimittäin 3 kuukautta 24 päilvää,
se on 42 ivuoden sisällä ollut jääpeitossa ainoastaan lv. 1848.
Kaikista pidemmän ajan se oli ummessa ja jään lvallassa
tallvella 1866—67 eli kokonaista kuusi kuukautta ja kuusi päi-
tvää. Näsijärwen wedenpinnan korkeus taikka mataluus on
suurta lvaikutusta koskelle, tehtaille, koko kaupungille. Syksyllä
1842 lvesi koskessa oli matalampi kun mitä lvanhimmat muis-
tatvat milloin olleen. Kesällä w. 1843 pumpulitehtaan isäntä
asetetti kosken yliseen suuhun wesirajanmerkin, jaettuna astei-
siin engl. tuumassa luettuna, ja 0-pisteellä merkittiin se paikka,
jonka alapuolella wesi ei ole luultu laskelvan. Vuosiua 1843
— 1866 huomattiin korkein »vedenkorkeus olleen 49'/^ tuumaa,
alhaisin s^/4 tuumaa 0-pisteen alapuolella, niin että suu-
rin erotus korkeimman ja alhaisimman »veden korkeuden wä-
lillä on ollut 55 '/4 tuumaa. Veden korkeus-näyte »vuoden
eri aikoina niinä »vuosina on luettalva Tampereen Sano-
missa 1866 N.o 29. Pitkälliset sateet eli suwen kuilvuudet
owat ainoastaan hywin wähän »vaikuttaneet »veden nouse-
miseen eli laskemiseen. Tampereen koski kun kuuluu Kiivi-
kirkolle jytisemällä tietää poutaa, kihisemällä sadetta. Kaupun-
gilla on suuri hyödytys Näsijärwen »vedestä jo senki tähden,
että juomalveden saaminen, palosammutus, jopa »vesisuihku-
ni huokiasti owat aikaan saatawat, jahka kohta joudetaan
johdeputkia panemaan. Kailvoja on kaupungissa runsaasti ja
hytviäkin. Tampereen koski on runsaan »virstan eli noin
2000 kyynärää pitkä, ja 100—150 kyynärää lewiä, pitkin pi-
tuuttansa kuohuwana wilisewä. Näsijärwi on Pyhäjärweä
keskimmiten 61 jalkaa tahi 30 '/l_ kyyn. korkeempi. Nykyisen
puukirkon katto sanotaan olewan Näsijärwen pinnan tasalla.
Pyhäjärwi, johon koski laskee, on I'/^ penik. pitkä, ja ikään-
kun kattilanpohja johon kaikilta puolilta muut wedet waluwat,
250 jalkaa eli 125 kyyn. yli »valtameren. Koski on ennen
mailmassa juossut Naistenlahdesta kiertoon siihen paikkaan,
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kussa Rongonoja Kalelvankankaan syrjää myöden masuunin
ta'atse laskee nykyisen Tammerkosken jauhomyllyn kohdalla.
Muutamat »vanhat miehet olvat lvanhemmiltansa tästä Kouk-
kuniemen" haarasta eli koskesta, joka on ollut runsaasti ny-
kyistä »virstaa pitkä, kuulleet. Vähä matka Näsijärwen ran-
nalta owat kilvikolu ja »vuoret supistaneet »veden juoksemasta.
Entinen lvesitväylä tuntuu siitä että »vesi on syönyt ja uur-
tanut maan pois. Sen laakson pohjan suu on 5 jalkaa yli
Näsijärwen nykyisen pinnan. Kun »vesi salpautui, niin se sai
toisen »väylän, nykyisen kosken.

Kyrösselkä on noudattanut sanalaskua : ympäris mennään,
yhteen tullaan. Sekin ennen Lawajärwen kautta purkasi
Näsijärlveen, sitten Tammer- ja Emäkoskista Kulolveteen; nyt
se Kyrös- ja Siuron koskien kautta kiiruhtain suoraan laskee
samaan Kulotveteen. Tämä mainio Kyröskoski, jota kaikki
Tampereella kulkelvaiset »vieraat Mäjärlven ja Mahnalan kautta
ajalvat neljän penikulman päässä katsomaan, on 73 jalkaa
taikka kaikkiaan 81 '/2 jalkaa korkia. Mutta se on siitäkin mer-
killinen, että se »VW. 1645, 1766, 1840, 1846, 1849, 1857,
1870 syystalwisina pariksi päilväksi on pidättänyt erinomaisen
tväketvän pudotuksensa, ja muutamia satoja kyynäriä koskea
ylempänä liikkumatta seisonut niin että kuitvin jaloin on päästy
käymään kosken poikki. Syksyinen lumi on sakeentunut hyh-
mäksi, tuuli sen ajanut kosken niskalle, wähänenki kylmä sakian
suhjun hyydyttänyt. Sitten »vesi taas yhtäkkiä pamauksella on
rutvennut koskena juoksemaan. W. 1782 marraskuussa Pirk-
kalan Emäkoski (ja siis koko Nokian tvirta) lakkasi juoksustansa
ja hyytyi pohjaan asti, jota ei ole muistettu tapahtuneen 120
»vuoteen. Älehtän koskessa Huittisissa on samaa luonnon ih-
mettä nähty. Semmoista tyrehtymistä Tampereen koskessasi
ole muistoon pantu, lvaau sen siaan kaksi merkillistä jään-
ajoa. W. 1836 tammikuun 5 päiwänä monen päilvän suojan
perästä tuli kowa lumen-tuisku joka kesti puoliyöhön asti,
kun tailvas selkeni kolvalla pakkasella, joka kolvemmaksi kiihtyi
ja lämpömittari 9:nä päiwänä näytti 25"—26" asteen kylmää.
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Näsijärwi jäätyi koskenniskaan saakka ja niin kotvaksi että
jäätä kälveltiin sen ja saarien wälillä. Ei ketään niin »van-
haa että se olisi jäätymistä kuullut sillä wälillä. Pakkasen
edellisinä päilvinä koskessa oli aiwan lvähä »vettä, mutta se
nousemistansa nousi, kuitenkin paljasta siitä syystä että
pohjasta talvattomasti jäätynyt koski nosti »veden niin
korkealle, että alapuoliset tehtaat oliwat wi'än »vaarassa
ja ehkä olisitvat hukkuneet, ellei jäätä olisi saatu rikotuksi.
Koski oli jäässä koko lviikko. Vuonna 1856 tapahtui mar-
raskuussa että Näsijärwi tawallisuutta wastaan jäätyi; sen
perästä tuli 17 päiwänä tuisku ja ehtoolla myrsky, joka
koko yösen ja seuraawana päiwänä niin loivasti raitvosi,
että se ruhjoi palasiksi Näsijärwen jään, jonka ankara pohjan
tuuli ajoi koskelle ja koskesta alas. Mutta kosken alipuolella
se suupui ja salpasi »veden, siitä taas kosken »vesi nousi tui-
mille uhaten hukuttaa ja pois temmata Renfors'in neulateh-
taan ja Lindbergin kylpylaitoksen. Jälkimäisessä »vesi ja jäät
tekitvät suuria wahinkoita, loiskahuttain pois montakiwipylwästä,
jotka rakennuksen kannattilvat, johtaukset mesi-säiliöihin ja alus-
permannot; mutta Renfors'in tehdas ei »vikaantunut, sata kyy-
närää pitkä »vesikouru waan murtui rikki. Kosken toisella ran-
ralla wastapäätä tekeellä olelva Frietsch'in K Comp. tiilinen
»verkatehdas ei myöskään »vahinkoa kärsinyt, »vaikka jäät ja
hyhmä nousi pari kyynärää yli perustusten, mutta sawisotkua
warten tehty krana meni wesipeittoon, ja kaksi asuinhuonetta
sen alipuolella täytettiin »vedellä. Se siinä ihmeellistä, että
jääsäiklä, jossa isompia ja tvähempiä 4 tuumaa paksuja kap-
palia oli, tämän tehtaan rannalla oli 10 korttelia paksu, josta
woi artvata että jäätä itse koskessa oli kahta »vertaa paksum-
malta ja että se tultvan aikana oli ollut »vähintään 6 kyynä-
rää paksu, koska sen »vesi useimmissa paikoissa on sylvempi.
Tultvatessaan »vesi ja ajojäät ihmeen äkkiä »vuorotellen kohosi ja
laski lukemattomat kerrat. läitten hyllymistä kesti koko päilvän,
iltayössä se alkoi lvähetä. Ilma tywentyi 19:sta päitvästä,
mutta käwi kylmäksi. Sumia Mlvuoria, ynnä siihen sekaan-
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tuneita puuaineita oli nähtälvissä, jotka kannattilvat ihmisiä
päällitse käydä. Semmoista jäitten ajoa ja tulwaa Tampe-
reella ei koskaan ole nähty, lvaikka Näsijärwi ja Pyhäjärlvi
owat monen muutoksen alaisia. Viimeis-ajoilla on pari ker-
taa samallaista jäitten-ajoa nähty, lvaan ei niin kotvaa. —

Lohensaalis koskesta ci koskaan ole ollut suuri. Tehtain teli-
neillä seisoen oukitaan, parhaiten yökautena ryöppypaikoissa,
pieni kalanen syöttinä. Nom puolen leiwiskäistä saadaan, ei
suurempaa. Kun lohi on onkeen käynyt, niin »väsytetään kun-
nes laskee pitkälleen ja „sahralla lyödään" s. o. koukkupää
kepillä »vedetään ylös. — Helmisimpsukan pyytäjä Tammer-
kosken kartanolla mainitaan »v. 1746; jälkeenpäinki sitä pyyn-
tiä harjoitettu»:, ehkä wähäarwoinen se oli.

Waltiopäiwäinratkaisemiseksi tv. 1741 oli pantu kaksi suun-
nitusta »venetien johtoon Suomen sisävesistöstä mereen, toi-
nen Helsinkiin, toinen Poriin. Jälkimmäinen »voitti; kaup-
piloita päätettiin asetettalviksi Pispalaan ja Tyrlvääsen, Koke-
mäenjoen kosket 1757—73 perattiin, walitettuin tulwawahin-
goin poistamiseksi. Mutta mainittuin kaupungein sijaan otettiin
ihkaten uusi. Kuningas Kustaa kolmas matkustaessaan Suo-
messa nimipäitvällänsä Kesäkuun 6 päiwänä 1775*) päätti kau-
pungin asettamista Tammerkoskelle, joka laajain »vesien kes-
kuutena sekä tehdasten käyttämiseen koskiweden »voimalla nyt
oli huomaittu sopitvammaksi kun Pispalan markkinapaikka. Sa-
massa kuussa kuningas täällä oleskeli. Valtiosihtierinsä Schrö-
derheim'in kanssa Pyynikillä täydessänsä hän kauniin näköalaan
rakastuen sanoi: „lopa tässä kaikki mailma ja sen kunnia!"
Kiwikirkon kentällä hän sotalväen katselmuksen piti. Muiste-
taan kuninkaan siinä tilassa olleen puetettuna »vaalelvansini-
seen takkiin matalalla pystykauluksella, sinisiin lyhywiin hou-
suihin, jotka kuitenkin oliwat päällyskengäin peitteessä, mus-
taan hattuun tvalkialla höyhen-töyhtöllä. Kuninkaalle esitettiin

*) Hatanpään kartanossa ja huoneessa joka mielii on entisellänsä.
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täällä isonwihanaikainen sotalvanhus, walkopää „karolinki."
Tulkin kautta hän miestä, paitsi muuta, kysytti: „minkä-näkönen
kuningas Kaarle kahdestoista oli?" Vanhus wastasi ykstoik-
koisesti: „Kuningas Kaarle näytti mieheltä", kuninkaalle tulkit-
t»ma: »Konung Karl så^ ut som en karl." Jalomielinen
kuningas ei suinkaan tätä pistosanaksi liene ottanut. Hänen
lähteissänsä tästä Kangasalustalle neitiElisabeth Fredrika Uggla,
talonpojan tytöksi »vaatetettuna, tien lvieressä laulun lauloi
kuninkaan kunniaksi. Kangasalustan korkian harjun päältä
luontoa katsoen kuningas ihastuksissaan sanoi: „Kas, tassapa
»varmaan pahanen Vapahtajan kiusasi!" Schröderheim siihen
osaawasti kokkasanan pisti: „Teidän Majesteetinne ! Eipä täällä,
Pyynikillä hän se tapahtui." Hatanpään kartanossa kuningas
piti majansa entisen maaherran ja presidentin Hans Henrik
Boijen tykönä. Seuraawana päiwänä läksi kuningas katso-
maan Emäkosken koskea ja maisemaa, söi päilvällistä Pirkka-
lan Penttilän Haukan niityllä, ja matkusti sitte yöksi Huittisten
Takkulaan. — Kaupungin alaksi määrättiin waihtokirjeen kautta
1777 Joulukuun 16 päiwältä Tammerkosken rystholli ynnä
Pyynikin lisätalon kanssa, joista Hatanpään mainittu herra
Boije luopui. Pyynikki silloin »verokirjoja myöden oli Laisko-
tan taloja, toiset tilat Tammerkosken taloja N:o I:nen ja 2:nen
(tämä Nalkkala). Tammerkosken kylän 5 taloa, paitsi muuta,
Turun howioikeuden presidenti Ernst I. Creutz oli 1649 "/,2
saanut werowapaiksi ostaa, kreiwi P. Brahe siihen kiinniken
antanut, ja siitä saakka se tila »vastedes oli säterin nimellä,
jolla kiinne 1685 wahlvistettiin, kun Creutzin perhe, reduk-
tionista päästäksensä, oli muita talojansa näiden siaan anta-
nut. Vuodesta 1706 Tammerkosken säterillä oli muita isäntiä
kaupungin perustamiseen astikka. Säteri-rysthollina se 1698
— 1778 »varusti kaksi M-Satakunnan ratsumiestä, ja Laisko-
tan toinen talo Pyynikki oli aputalona (au^ument).

Tilusten tvaihettamisesta Tampereen kaupungin asetta-
mista »varten antoi kuningas Kustaa 3:s Turun ja Porin lää-
nin maaherralle Tukholmasta seuraatvan kirjeen:
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6IIBTAF, Jumalan armosta Ruotsin,
Gööten ja Venden kuningas j. n. e.

Armossa suostuttuamme kesäkuun 6:na päiwänä mennä wuonna
uuden kauppilan perustamiseen Tammerkoskelle ja myös käsket-
tyämme teitä Meidän wahwistamiseksi walita, waajoittaa jakaar-
toittaa niin atvaraa asemaa, kun, ynnä tarpeellisen rannan,
ranta-aitain ja wesi-laitosten kanssa, tarwitaisi talonpaikkoihin,
torihin ja ryytimaihin saman kauppilan perustamiseksi sopi-
»vampaan sijaan; niin olette kirjeessänne wiimeis-lokakuun
20:nä päiwänä sen kaupungin perustamiseksi alamaisuudessa
esitelleet presidentti paroni Hans Henrik Boijen omistaman
Tammerkosken Säteri-rakuna-rysthollin N:o 81 ja 82 kahta
mantalia 70 hopia taalerin 25 äyrin »verolla. Messukylän pitä-
jässä M-Satakunnan yli-kihlakunnassa, ja miettiessämme sitä
että presidentti paroni Boije on ilmoittanut tahtotvansa meidän
ja ruunun hytväksi luopua omistamasta säteri-rysthollistansa
tilustuksinensa mainitun kosken läntisellä rannalla ynnä samalla
kosken rannalla olewan sahan ja lohen-pyynnin kanssa puoli-
koskessa solvittuja ja meille ilmoitettuja palkitus-ehtoja »vas-
taan; niin olemme Armossa hylväksyneet sitä teiltä pernstet-
talvaksi kaupungiksi »valittua paikkaa sekä sen kartoitettua alaa,
ja tahdomme presidentti paroni Boijen »välipuheisiin ja ehtoihin
sillä tawoin suostua, että teidän alamaista puolustusta myö-
den, ratsumiehen-tvarustus ynnä säteriivapauden kanssa siirret-
täköön Tammerkosken kakskertaisesta rysthollista kahteen toi-
siin presidentti paroni Boijen omistamiin rustholliin Hatan-
päähän ja Otawaltaan, edellinen »verokirjoja myöden 1 wan-
haa ja I'/^ uutta mantalia, 39 hop. taalerin 24 äyrin »ve-
rolla, toinen 1 mantalia 27 hop. taalerin 12 äyrin »verolla,
muuttuen nämät kokonansa Tammerkosken kartanon »veroisiksi.
— Tämän ohessa olemme hywäksyneet, korwaukseksi presiden-
tiltä luowutetun Tampereen säteri-rysthollin kadotettuun »ve-
roon, 70 hop. taalerin 25 äyriä, hänelle annettakoon seuraa-
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wat teiltä esitetyt ruotu-jakomllttomat ruununtalot: Hyhky ja
Tyrkkölä Pirkkalan, Hyllilä Messukylän pitäjässä, Saarlahti
Teiskon kappelissa, sekä myös Hawisewan ruununtalo Kan-
gasalustalla korwaukseksi weroitusoikeudesta Saarlahden ta-
losta, joka jo ennestään on presidentin oma »verollinen, kaik-
kityyni perintötaloin nimellä ja niistä »verot nauttia, pait Ha-
wisewan talosta, josta paljastaan maantila presidentille on an-
nettawa. — Samate »nyönnytämme, presidentin ehtoa myöden,
että Hatanpään ja Otawallan alle pantakoon rysthollin omaksi
Paarmanniemen ja Saaren kaksi tölliä Teiskon kappelissa,
Kanniston-niminen Tammerkosken alainen niitty Hatanpään
tilusten sisällä, Nalkalan töllin kosken itäisellä puolella »vil-
jelty niitynpalsta, jaTampereen kartanoon erittäin kuuluwat »vä-
häiset metsänsar'at Myllynsarka jaLahdenpohja, sekä Tammerkos-
ken kyläkunnan lisätalon yhteissalon Selkäsar'an metsänpalsta.
— Myös siihen suostumme, ettei uuden kaupungin asukkailta
yhtäkään jauhomyllyä rakennettaisi »vahingoksi presidentin en-
nemmin rakennetuille myllyille, jotka tähän asti owat olleet
aputaloin »veroisina, Tampereen kartanon alle ratsumiehen »va-
rustukseksi laskettuna, mutta nyt ynnä saman ratsumies-»varus-
tuksen kanssa Hatanpään ja Otawallan alle pantuna. Samassa
olemma me myös Armossa hylväksyneet määrätä presidenti pa-
roni Boijelle, hänen anomuksestansa, 30,000 hop. taaleria mak-
suksi Tampereen kartanon huone-rakennuksista; mitä presiden-
tiltä anottuun helpoitukfeen tulee niistä 4000:sta hop. tante-
rista, kun hän edeltäkäsin on saanut salpietari-keittämön teko-
hon, olemme Armossa sietäneet, että salpietarin keitto ladoissa
löytywästä mullasta pantakoon Meidän ja ruunun luwulle ja
siitä »valmistetun salpietarin hinta olkoon presidentiltä edeltä-
käsin saadun rahan kuoletuksena, loppu-rahat pyhittäköön pois.
— Me annamme Päätöksemme täyttämisestä näissä molem-
missa suhteissa Armollista käskyä Meidän ja »valtakunnan »val-
tio-konttoriin ja sota-neuwostoon.

Muutoin sekä teidän alamaisen puolustuksen johdosta tah-
domme Armosta määrätä, että sitä paremmaksi toimeentuloksi
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ja awarammaffi tilaksi uuden kaupungin asukasten tarpeelliseen
karjan pitoon kaupungin osoitetuista taloinasemista liikenewät
Tampereen rysthollin tilukset sen asukkailta nautittakoon niin,
että niitty ja metsä käytetään laitumeffi ja polttopuiksi, pelto
perunan-, humalan-, pellatvan ja hampun tviljelemiseffi, mutta
kaikki muu pellon-wiljelys olkoon kielletty.

Lopuksi, kun suostuen presidentin tarjoukseen meidä» ja
ruunun hywäksi luopua myöskin Tammerkosken länteis-ran-
nalla olewasta Laiskotan Pyynikin perintö-aputalosta. Me,
jos se tarpeelliseksi nähtäisi, tulisimme tilaisuuteen »vastaisen

kanpungin asukkaille määrätä atvarampaa maanalaa, kun heille
olisi, jos he supistettaisi ainoastaan Tampereen kartanon ti-
luksiin, ja sen kautta myös kaikki maa kosken läntisellä puo-
lella taitaisi tulla Meidäu ja ruunun alle; niin olemme Ar-
mossa tahtoneet teitä käsketyksi. Meidän »vastaiseksi tutkitta-
waksi ja määrättäwäksi esitellä, mitä »vastinetta muista ruotu-
jakomattomista ruunun-taloista olisi annettalva presidentti pa-
roni Voijelle mainitun aputalon ja siihen kuulumain werosta,
jota kaikki teille täten »vastaukseksi Armossa ilmoitetaan, ynnä
antaessamme Meidän ja »valtakunnan Kamarikollegiolle nyt Ar-
mollisen käskyn alamaisuudessa tehdä ehdotus siihen waihetus-
kirjaan, joka mainitussa suhteessa Meiltä määrättyjä perus-
tuksia myöden Meidän ja ruunun sekä presidentti paroni Boi-
jen wälillä on kirjoitettawa. Ia Me jätämme teitä Jumalalle
kaikkitvaltiaalle armollisesti. Tukholman linnasta tammikuun
17 päiwänä 1776.

6UBTAI?.
Lilieueraut?..

Waihtokirjeessä Ruotsin ruunun ja presidentti paroni Boi-
jen wälillä, jonka kuningas Kustaa 3:as Tukholman linnassa
allekirjoitti joulukuun 16 päiwänä wuonna 1777, luetellaan
tarkemmin korlvaukseffi annettuin talojen nimet ja »verot. Se
kirje on Hatanpään isännän hallussa, ja painettu Finlands Allm.
Tidningissä tv. 1867 N.o 40.
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Sama kuningas antoi kaksi »vuotta sen perästä Tam-
pereen kaupungille seuraawan perustuskirjeen, joka nahkapa-
periin kirjoitettuna, ynnä riippuivine aika sinettine, joka on
suljettu puu-laatikkoon, talletetaan Tampereen maistraatin ar-
kistossa.

Me 6U814f
Jumalan armosta

Ruotsin, Göthen ja Venden kuningas j. n. e. Norjan perillinen,
Schleswig-H o lsteinin, Stormarn'in ja Dittmarsen Herttua, Ol-
denburgin ja Delmenhorstin Kreilvi j. n. e. j. n. e. Teemme
tiettälväksi. Että kun Meidän hallituksemme-otosta saakka on
Meidän etewimpina murheinamme ollut kartuttaa Meidän us-
kollisten alamaisten »vaurastumista Ruotsin maanlviljelyksen ja
elinkeinojen nostattamisella siihen kuntoon, kun jokaisen Maa-
kunnan erityistä laatua ja luonnollisia tiloja myöden olisi so-
weliasta; Mutta sen ohessa emme »voineet olla huomaamatta,
että niin terlveellistä tarkoitusta tuskin siellä saawuteta, kussa
Kaupungit owat liian harlvassa ja hajallansa niin ettei wä-
lillä asutva Maakunta ilman raskasta rasitusta pitkillä ajoilla
ja kuormioilla saa nautituksi sitä osto- ja myyntietua sekä ta-
warainsa menekkiä ja »valmistamista, josta talouden ja kaup-
paliikkeen menestys ja »vaurastuminen riippuu; Sentähden
olemina Me Armossa ahkeroinneet »valita sopilvia paikkoja
useampain kaupunkein asettamiseksi »valtakunnan eri Maakun-
nissa ja lvahlvistaa niitä »vapauksia ja oikeuksia, joista niiden
joutusa karttuminen wäkiluwussa ja »voimassa »varmaan olisi
toilvottalva. Ia nähden sen suhteen Armossa myös hytväksi
antaa perustaa Kaupunki Tammerkoskella Porin Läänissä
M-Satakunnan Mi-kihlakunnassa ja Messukylän pitäjässä sillä
Tammerkosken Säteri-Rysthollin tilusten osalla, kun Me sitä
warten, ynnä Pyynikin aputalon kanssa, olemme antaneetPresi-
dentiltä ja Meidän Miekka-Ordenin Suuren ristikunnan Komen-
tajalta »vapaaherralta Hans Henrik Boijelta, kortvausta »vas-
taan muista taloista ja tiloista. Meille ja Nuunulle lvaihet-
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taa; Sentähden tahdomme täten ja tämän Meidän alvoimen
Pernstus'kirjeen »voimasta Armollisesti suoda ja myöntää kai-
kille niille, jotka owat halulliset mainittuun uuteen Tampereen
kaupunkiin muuttaa ja asettua, kaupunki-oikeutta ja »vapautta
seuraatvilla ehdoilla ja eduilla, nimittäin:

I:ksi. Kaupunki on taloilla, kaduilla ja torilla j. n. e. ase-
tettatva Meiltä tänä päiwänä erityisesti Armossa tvahtvistetun
kaatvauksen ja peruspiirteen mukaan.

2:ksi. Kun uuden kaupungin asukasten liike ei ole tar-
koittama maanwiljelystä eikä saa siihen perustaita, tvaau ai-
noastaan kauppaan, tehtaihin ja käsitöihin, tulee kaupungille
Armosta suotu maa käytettäwäksi ainoastaan laitumeksi, istu-
tiksi ja polttopuiksi, pait tarwittawaa rantaa rantaaittoihin ja
»vesilaitoksihin, talon-asemia, kat»lja, toria, ryytimaita sekä kirk-
komaita, jotka tviimeffi-mainitut asetettakoon kaupungin ulko-
puolelle.

3:ksi. Sitä »vastoin olkoon jokaisella kaupuugin asuk-
kaalla täysi »valta ja oikeus taitonsa ja kykynsä »unkaan har-
joittaa mitä kauppaa, tehtailemista ja käsityötä hän oppinut
on, huolimatta yleisesti pidetyistä kauppasäännöistä ja am-
matti-asetuksista.

4:ffi. Kaikille niille jotka nyt alusta ottamat asuntonsa
uudessa kaupungissa suomme Armossa kaksikymmentä »vapaa
wuotta, täydellisellä »vapaudella kaikista asiallisista ja itsekoh-
taisista »veroista Meille ja ruunulle, luettuna siitä päilvästä
kun Meidän Armollinen Perustus-Kirje on julistettu.

s:ksi. Kaupunki asukkainensa on muutoin kuululva ta-
lous- ja järjestys-asioissa maaherran ja ruununpaltvelijain
alle, ja lakiasioissa paikkakunnan kihlakunnan-oikeuden alle,
mutta kirkollisissa sen seurakunnan alle, johon kaupunki kuuluu:
ja älköön kukaan kaupungin asukas, millään nimellä hywänsa',
hakeko näitten eri-oikeusten muutosta, niin mieluista kvin hä-
nestä lienee näitten nautinnossa Pysyä. Jota kaikki asianomai-
set alamaisesti noudattakoot. Paremmaksi »vakuudeksi olemme
täta omakätisesti allekirjoittaneet ja Meidän kuninkaallisella si-
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netillä wahlvistaa antaneet. Gripsholman linna Lokakuun en-
simmäisenä päiwänä 1779.

6UBIKf.

<l« 8.)
Lilieuerauti!.

Tampereen uusi kaupunki ensittäin ei ottanut menestyä,
niinkuin seuraatvaisesta näkyy. W. 1793 lokakuun 10 p. maa-
herra keneralmajuri Ernst v. Willebrand piti Tampereella kau-
pungin wanhimpain kanssa, tehtailija Häggman, postimestari
Allén, ruunun-katsastaja Lagerbaum, kauppiaat Lindberg, Gadd,
Lindqwist, Wadén ja muurari Busk keskustelua siitä mitä kau-
pungin hywäksi olisi tehtälvä. Nuununwouti Anders Hornborg
perustuskirjoja myöden johti järjestys- ja taloustoimet kau-
pungissa. Wanhimmat walittiwat että kaupunki oli oman on-
nensa nojaan jätetty raukenemaan, johon »viimeiset katotvuodet
ja täkäläisen ruuuun wiinapolttimon lakkauttaminen ei suinkaan
wähä »vaikuttaneet; tätä ennemmin kauppamies taisi hywäksensä
käyttää ne kuormiot jotka Turusta palafilvat Miinaa »viemästä,
jonkck tähden porwaristo sanoi toilvolvansa polttimon taas ru-
weta käymään; maakansan kauppa käwi yksinomaisesti Tu-
russa, mutta Tampereella ei liikettä ollut; tehtaita ja työam-
mattia olisi tarpeessa kaupungin awuksi; koskella ei muuta ollut
kun yksi paperiruukki, huono maski-paja ja pyssynpiippu-puras-
kone. Kestikieivarin muuttamista kaupunkiin päätettiin liikkeen
nostamiseksi, jakaupunki sitäwastaan sitoutui wara-hetvoisten Pi-
toon ; myöskin nähtiin hywäksi saada Porin rykmentin effieraus-
paikka muutetuksi likeisimmälle tanterelle kaupungin ulkopuolelle.
Erittäin »valtuusmiehet pyysiwät kaupungille oikeutta käydä
Orihweden markkinoilla, ja eri markkkinapaikkaa saada Iytväsky-
län kappelissa; sitten he pyysiwät lärjestysmiestä (orduinFs-
mau), jonka he lupasiwat palkata. Maaherra näki sopitvaksiTeis-
kon- jaRuoweden nimismiehen tämän Mukaisena asuaTampereella
30 riksin, kaupungin maksettalvalla palkalla, jonka rahasto oli
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syntynyt markkinainmajoitusweroista ja »vapaitten maatilusten
wuoromisesta; mutta kun ruununwouti Callmeijer rahaston
oli poishutikoinnut, päätettiin porwaruuswero maksettawaksi
kauppioilta, käsityöläisiltä ja porlvareilta. Kim kaikki kaupungin
asemat jo oliwat taiotetut, päätettiin rastita uusia, mutta ilman
istutusmaita (plantasia), ja kun nämät perustuskirjain mukaan
oliwat määrätyt ainoasti istutuksiin, kielsi maaherra ryöstön
uhalla kaiken elonwi.jelyksen niihin; wara-järjestysmiehen
nimismies Ekholm »vainajan anastamat istutusmaat otettiin
leskeltä pois.

Tampereen kaupungin pyyntö 1800-lvuoden ivaltiopäi-
lvillä saada 20:ffi wuodeksi suodun »vapautuksen kaikista asialli-
sista ja itsekohtaisista »veroista pitkitetyksi myönnytetiin wielä
10:ksi wuodeksi taikka 1809-wuoden loppuun asti.

Kuningas Kustawi IV Adolf teki kesällä wuonna 1802
lalvean matknstukseu Suomessa, jonka tähden oli Tampe-
reenkin kaupunkilaisille puuhaa ja anomuksia tehtätvänä.
Siitä syystä pidettiin Tampereella yleinen kokous, johon
kaupungin »vanhimmat asukkaat oliwat kutsutut kuulemaan
esityksiä muutamissa kaupunkia koskemissa yleisissä asioissa,
jotka, soweliammalta lvoisilvat tulla ajetuksi kuninkaan tykönä,
kun hän seuranensa oli majaa Huittisten pappilassa; otet-
tiin puheeksi kuinka tarpeellista kaupungille on saada sota«
mies-maksosta »vapautus; sitten esitettiin kaupungin asukkaille,
josko he nyt anomuksella kuninkaalle woisiwat saada lvah-
»vistuksen komppanian kokouspaikasta „Takaweräjällä," kun
he waan täytäntöön saattaisilvat siellä aljetun raitvaustyön.
Anomus olisi kuninkaalle esitettäwä sanotussa Huittisten pap-
pilassa. Tähän tyytyiivät kaikki ja lupasiwat kiireimmittäin
raiwata aiwotun ekseerauspaikan. Wieläkin päätettiin laatia
anomus myllyn ja sahan saamisesta koskeen kaupungin tarwetta
warten, ja kun tähän ei ole myönnytystä saatu, niin katsoilvat
asianomaiset tämän seikan täytymän tulla sitä nöyremmästi
esitetyksi. Päälliseksi päätetiin pyytää oikeutta, että ainoastaan
Tampereen kauppiaat saisilvat kaupustaa nyt jo lakkautetuilla
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Oriiveden markkinoilla, ja että Tampereella helmikuun 7 päiwänä
pidetyt, mutta yhdestä ja toisesta syystä lakanneet markkinat
asetettaisiin uudestaan.

Maaherran ja kaupungin ivanhimpain eräässä toisessa
kokouksessa joulukuun 15 p. 1802 päätettiin järjestystäraken-
nettaissa ja rakentamattomat talon-asemat peräytyisilvät kau-
pungille takaisin sen rahaston hyödyksi. Lohenpyynti, jaettuna
12 osuuteen oli wuorattawa, kuitenkin häiritsemättä koskeen

rakennettuja laitoksia taikka ivasta rakennettawain estämättä;
palo-asetus tvahivistettiin ; kapakkain luku nähtiin ivähennettä-
iväffi ja ivuotuinen ivero niistä maksettawaksi. Wielä sitten
suostuttiin muutamain Teiskolaisten pyyntöön saada kuiivim-
pina ivuoden aikoina awata ruunun wiinapolttimoa warten
lasketut to'et joidentähden wedentulwa on ollutTeiskon tiluksilla.
Kapteini paroni W. P. Carpelanin rakennuksella oleiva talo
päätettiin 400 riisillä lunastettalvaksi yhteisten kokousten wa-
raffi — sama talo on tähän päiivään asti saanut kellvata
raastuwaksi. Kaupungin lviskalin ivalituksesta maaherrralle
elukkoitten ja sikain kulkemisesta kaduilla kaupungin hyivän
maineen haitaksi, säädettiin toukokuun 26 p. 1803 kaupungin
aidoitus ja eroitus laitumesta. — Wuonna 1804 nostettiin
kysymys kaupunginlvoudin asettamisesta, kun ei katsottu nimis-
miehen, jolla tämä toimi oli ennen ollut, ivoiivan enää tyy-
dyttäivästi hoitaa ja otettiin kaupungin iviskaali siksi. —

Kolme tiilipruukia perustettiin Santalahteen ja yksi lähelle
Nalkalaa, jonka rarmassa näkyy jo ivanhoista ajoista tiili-
tekimö oleen. Kaupungin asukkaat oliivat wuorostansa walkia-
wartiat, mutta kyllästyiwät wuorolliseen palo-wartioitsemiseen
ja ottiwat huhtikuun 30 p. 1804 wakinaisen palkatun palo-
wartian. — Kunink. päätöksen kautta kesäkuun 15 p. 1805
asetettiin kaupungin-oikeus, järjestysmies esimieheksi ynnä neljän
jäsenen kanssa porwaristosta, iviimeksi mainitut palkattaivat
eduilla kaupungin maasta. Keis. päätöksen kautta tammikuun
29 p. 1818 suotiin Tampereen kaupungille osa kaikista kaupungin-
oikeudelta sakotetuista, kaupungin ivankihuoneen pidoksi.
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Kun Hänen Majesteetinsä Keisari Aleksander Lnen iv.
1819 matkusti Suomessa, käivi hau myös Tampereella. Niitä
on jotka silloin läsnä oltuansa oivat kertoneet, että Hänen
Majesteetinsä, kosken rannalla seisoen ivallan ihastuneena sen
kauneudesta, liikutettuna sen jalosta ivoimasta, kääntyen erään
saattajansa, englantilaisen Pattersonin tykö, lausuneen: Mikä
ivahinko, ettei tätä ivoimaa miksikään hyiväksi käytetä, ja mitkä
hyödyttäiviä laitoksia eikö englantilainen ymmärtäisi ihan tähän
paikkaan asettaa ja rakentaa! Harrastain sen hänen herättä-
män hywän aatteensa panemista toimeen, hän korkean-suosiol-
lisesti lvaltioivaroilla saatti aikaan ja autti ensimmäisen teh-
taan perustamista, joka pian sen perästä kosken pielessä
pantiin toimeen, joka tehdas enemmän kun mikään muu on
Tampereen kaupungin .vaurastumista nostanut jakartuttanut
ei ainoastaan kaupungin, ivaan myöskin koko läheisen maa-
kunnan onnea ja ivarallisuutta. Palattuansa Pietariin Hänen
Majesteetinsä, jonka kerran innostunut ja muistaivainen lem-
peys aina kaupunkia holhoi ja turivasi, ei pitkältä sen perästä
elokuun 21 päiwänä lv. 1821 julisti Tampereen ivapaaksi kau-
pungiksi, jonka kautta sen keinoilijat saiwat muita Suomen
kaupunkia suurempia etuoikeuksia. Tämä perustuskirje, johon
kaupunki sitten on turivannut ja joka on lviimeisiin aikoihin
asti ollut sen asukkain ajallisen elämän lähde ja kunnia, on
näin kuuluiva:

AH e ALKXANVKR Lnen, Jumalan Armosta Keisari ja
Itselvaldias koko Venäjänmaan ylitse, Suuri-Ruhtinas

Suomesa )c. )c. )c. Teemme tiettälväxi: Että niinkuin MEI-
DÄN huoldemme alla elatus-keinoin edesauttamisesta Suomesa,
MEIDÄN tykönämme Armollisen tutkinnon alle tullut on,
kuiuga Fabriki- ja Käsityö-rakennusten matkaansaattaminen ja
kaslvo Maakunnasa olis odotettaivana, jos yxi ivapa Käsityö-
Kaupungi siellä tulis privilegiumeilla edeskatsotuxi; niin olemma
ME, MEIDÄN Suomen Senatimme siitä alamaisudesa teh-
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dyn eteenasetuxen johdatuxesta, täsä yhteisesti hyödyllisesä päälle-
katsannosa, Armosa hylväxi löytäneet, että senkaldaisexi Wapa-
kaupungixi uloskatsoa Tamberen kaupungin Turun ja Vjörne-
borin Läänisä, joka Kaupungi siihen erinomattain paikkansa
suhteen monesta syystä on toisten edellä Maakunnasa solvelias,
ja myöskin lvuona 1779 saadun Perustus-Kirjansa kautta jo
lvapautettu niideil yhteisesti woimasa olewaisten Kauppa- ja

ME olemma siis Armosa tahtoneet säätää ja asettaa,
että kaikenlaiset FabriK- Konsti- ja Käsityön harjoittajat, joilla
on hylvä nimi ja mainio, niin koto- kuin ulkomaan miehet,
mutta erinomattain ne, jotka astaroitseluat Naudasta, Teräxestä,
Metalleista ja Mineraleista (kaikkenlaisista Kiiveistä), eli töitä
toimittatvat, kuin näiden kanha owat yhdistetyt, saalvat, wa-
pasti ja estämätä mainittuun Tamberen Kaupungiin itsensasumaan asettaa, että niiden Porlvari-oikeutten ja etuin nau-
tinnon alla kuin yhteisesti tygötulelvat Maakunnan Asujamille
siitä säädystä, johon he luetaan, ilman lvähindäkän Ammatti-
Asetusten estettä, walmistaa senkaldaisia Fabrik- ja Käsi-töitä,
kuin he hywänsä taitawat ja tahtowat, olkoon se yhdesä eli
usiammasa Käsityönivirasa, oikeudella sen siivusa, että omau
hyiväxi löytämisens jälkeen, ottaa niin monda työntekiä, kuin
he työllä edeskatsoa taitawat: Ia että Käsityömiehet, joilla on
taipumus ja lvoima, että senkaldaisia töitä toimittaa, mahtawat
sitä enemmin ylöskehoitettaa, etta niitä harjoittain täsä Vapa-
kaupungisa etsiä elatustansa ja etuansa, olemma ME kaikille
lriille, jotka täsä päällekatsannosa tästälähin Vapakaupungiin
itsens asumaan asettalvat, Armosa tahtoneet luivata ja suoda
seurawaiset wapaudet ja edut, nimittäin: etu-oikeuden kaikkein
muiden edellä aivoimiin ja rakendamattomiin tontteihin ja paik-
koihin Kaupungisa, jotka tontit, sen jälkeen, kuin edespäin sää-
tettämän pitä, tulelvat heille huokiata maxoa wastaan jätettä-
wäxi, ja jonga silvusa tila, wirtaa nautita, niille Fabrikin
harjoittaille annetaan, jotka toimituxens tähden sitä tartvitse-
ivat: alinomainen wapaus hengiluku- ja muista ulosteoista
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Kruunulle, ilman eroitusta, niin hywin itse edestänsä, lvaimonsa
ja lastensa, kuin työntekiäinsä ja tarpellisen palkka-iväkensä
edestä, niin myös Kartanoinsa, työ-huonettensa, Vesi-raken-
nustensa ja tekonsa edestä: lvapaus majan-pidosta Sota- ja
muulle Kruunun lväelle ja Majanpito nlosteoista: oikeus, että
ostaa niin hywin työ aineensa kuin elatuksen tarpeensa, kosta
ja kusa he hyivänsä tahtoivat ja hyödyllisimmäksi löytäivät,
niin myös että tekonsa estämätä Kaupungeisa ja Maalla Suo-
menmaasa myydä ja lvaihettaa, aivoimisa pnodeisa, lvähittäin
ja joukottain, niin markinoilla kuin muutoin : ja lvapaus tul-
lista ei ivähemmin sisälletuleivaisten FabriKn työ-ainetteu, työ-
asetten ja rakennusten, kuin oinain tekoinsa edestä kuin ulko-
maalle lviedän: jonga siivuja myös kaikenlainen luivallinen
kaupanteko Vapa-Kaupungisa kaikkina aikoina lvuodesta saapi
harjoitettaa että FabriKn haldiat woittaisit sitä helpomman
tilan, saada tarpensa.

Niinkuin ME ailuomme yhdesä erinäisesä Neglementisä
edespäin Armosa likemmin säätää, mitä tämän Vapa-Kaupun-
gin eduxi ja menestyxexi tulla taitaa ja järjestyxen lvoimasa
pitämiseen siellä, niin olemma ME sillä wälillä Armosa tah-
toneet selittää, että kaikkein niiden jotka harjoittaxensa Fabriki-
eli Käsi-työ liikundota, Wapakanpungiin muuttawat, pitä sei-soman siellä olelvaisen Kaupungi-Oikeuden alla, joka ynnä
muiden asianomaisten Oikeutten ja Virkamiesten kantza perään-
katsoo, että ne nyt Armosa suodut Wapakaupungin edut ei saa
hylväxi nautittaa personeilda, joilla siihen ei ole oikeutta.
Jonga jälkeen kaikkein asianomaisten tulee heitänsä alamaisu-
desa ojendaa. Sitä suuremmaxi wakuudexi olemma ME tä-
män Omalla Kädellämme alakrjoittaneet, kuin tapahtui Zar-
sioje Selosa s. l p. Elokuusa 1821.

4_.___X/^l)___N_
liodert lielidinclsr.

Wielä enemmäksi armonsa osotukseksi kaupunkia kohtaan
päätti sama Keisari armollisen julistuksen kautta kesäkuun 16
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p. w. 1824, että Tampereen kaupunki rauha», aikoina Pääsee
sotatväen majotuksesta kokonaan ivapaaksi.

Armollisen julistuksen kautta joulukuun 20 päilv. iv. 1856
Hanen Majesteetinsä meidän nyt hallitseiva Keisari ja Suuri-
ruhtinas Aleksander toinen. Suomen kenraali-kuivernörin ala-
maisesta esityksestä, ivakuutti ja tvahtvisti kaikkia ivuonna 1821
suotuja ivapauksia ja etuoikeuksia, Tampereen kanpungin edel-
leen nautittalviffi wiisikymmentä wuotta, luettuna 1856-wuo-
den alusta.

Keisari Aleksander ensimmäiselle, täällä täydessänsä, oli
asunto ivalmistettu silloisen etelvimmän kauppaniiehen Gustaf
Lundahl'in talossa. Sen perästä owat tehtaan isännän von
Nottbeck'in tykönä asuneet ei ainoastaan keisari Aleksander toi-
nen koko saattonsa kanssa lvuonna 1856 maaliskuun 28 päi-
wänä ja hänen lveljensä Suuret ruhtinaat Nikolai ja Michael,
kesällä iv. 1855 Suuriruhtinas Nikolai Nikolajewitsch, ja
ivuonna 1862 Suuret ruhtinaat Aleksei Aleksandrowitsch ja
Nikolai Konötantinowitsch.

Mainitun ivuoden Helsingfors tidningit kertoivat tästä
Keisarin matkustuksesta seuraaivata:

Hänen Majesteetinsä Keisari lähteissänsä Turusta iv. 1856
maaliskuun 27 päiwänä ehtooyöllä oli ivähäisen seisahtanut
Maarian kirkolla kuuntelemaan reestänsä ur'nin soittoa ja Tyr-
ivään kaunis kirkko oli ollut silloin lvalaistu. Tampereen Hänen
Majesteetinsä ynnä suuriruhtinasten kanssa saapui kello '/^ 2
päilvällä, odotettuna jo yökautena monelta, ja aikaisin aamusta
kadut kihisi iväestä. Joukko maalla majoitetusta sisälle kutsu-
tusta ruhtinas Barclay de Tollyn karabinieri-fotalväestöstä seisoi
Turun tullissa, josta Hanen Majesteetinsä piti tuleman. Wasta
kello 10 e. pp. hänen ylhäisyytensä kenraali-kuivernöri tuli.
Kaupungin pormestari, ivanhimmat ja muut porlvarit oliivat
asetetut tullin likelle ynnä suuren sääty- ja maaiväestön kanssa,
wastawarten tulleena Hänen Majesteetillensa kunnioitustansa
ja uskollisuuttansa osoittamaan. Kello 1 seisahti sieivä kuomi-
reki ivähä matka tullista, luomi laskettiin alas, ja Hänen Ma-
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jesteetinsä keisari korkeani iveljeinsä kanssa terivehti ääretöntä
Väkijoukkoa, joka samassa eläköön-huudolla terive-tuletti ra-
kasta hallitsijansa. Hänen Majesteetinsä katsoi hylväksi mennä
tehtaanisännän von Nottbeck'in taloon, jossa maja Hänen Ma-
jesteetille ja hänen korkeille iveljille oli ivalmistettu. Hiukan
aikaa sen perästä Hänen Majesteetinsä taivallisella reellä ajoi
kirkon torille jossa hän tänne majoitettua sotalväkeä katsottua
läksi sotalväen sairaushuoneen ja tehtacmyhtiön lapsukaiskou-
luun, jossa seisotetut lapset Hänen Majesteetille lauloilvat lve-
näjän kansallislaulun, josta Hänen Majesteetinsä kiitoksensa ja
filmauksensa heille jätettyä kello 3'/4 j. pp. jatkoi matkansa Hä-
meenlinnaan. Herra Nottbeck'in pihan ulkopuolella oli kunnia-
wartiat asetetut, jotka pakeniwat kohta Hänen Majesteetinsä
majahansa noustua. Hänen K. K. Suuriruhtinaan Nikolain
käyntiä luasten edellisenä ivuonna tehtaanyhtiöltä Finlayson H
komp. pystytetty Kmniaportti Kuninkaan-kaduu päässä oli nyt
uudestaan maalattu, korjattu, liputettu seppelein ja kirjoituk-
sen kanssa. Sen »vastapäätä oli Maltin lvuorella toinen ihan
uusi kunniaportti rakennettu, jonkakeskessä suuri A oli solvitettu.

Soreasti kaunistettuun puistikkoon tehtaanhaltian von
Nottbeck'in asuntomajan läheisyyteen on nykyinen haltia iha-
naan lvähäiseen koskensaareen näiden molempain keisarien
matkamuistoksi asettanut kaksi kullattua taiteilijan 01iopin'in
Pietarissa tekemää taulua, rinnakkain kalliohon juotettuina,
ja joiden ylitse aika suuri lvaloivasKnen kotka leijailee. Niissä
on seuraalvaiset Krjotukset, joita me tähän liitämme alkuKr-
joituksena ja suomennettuna, näin:
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Rossiae Imperator

l?enniae NaFnus Dux
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Aleksander l
WenäjänKeisari

Suomen Suuri Ruhtinas
seisoen tällä kalliolla

Syysk. 10 p. w. 1819Krist, syntymästä
ensimmäisenä käski

waahtoawia kuohuja
olemaau ihmisille» apuna.
Monen monien ihmisten

hyödyksi huolikkaasti
rakennetut laitokset

mitkä nyt näet, matkamies,
suurella äänellä

muistoa ylistäwät
isänmaan isän

tailvaasen koroitetun.

Aleksander ll
Wenäjän Keisari

Suomen Suuri Ruhtinas
Maalisk. 28 p. lv. 1856Krist, syntymästä

Tästä kalliosta katsoen
kuohulvien lainetten tvoimaa,
ihmisten ankaraa työntekoa,

siunatun setänsä
ja isä-wainajansa
jälkiänoudattain,

tämän maakunnan keinollisuutta
uusilla armoilla suosiollisesti

kaunisti.
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Sitte kun ylempänä mainitut etuisuudet Tampereen kau-
pungille myönnytettiin, ja jotka ivarmaankin sen menestystä
paljon oivat kartuttaneet, owat uudemmat ivapaamieliset aatteet
»valtiotaloudessa päässeet »valtaan ja tuottaneet sääntöjä,
jotka, jos eilvät ole kumoonneetkaan Tampereen etuoikeuksia,
kuitenkin niiden tärkeyttä ja alkuperäistä tarkoitusta tehneet
mitättömiksi. Sentähden lvapaan-kaupungin etuisuudet tätä ny-
kyä ja lvastedes eilvät ole muuna pidettäivinä kun entisen ajan
sulo-muistona. Helmikuun 24 p. 1868 hälvisi ammattilaisuus
ja samassa suuri osa niistä etuoikeuksista jotka Keis. julistuk-
sen kautta elokuun 1 p. 1821 kaupungin käsityöläisille suotiin.
Kun uusi Keinolaki tämän lvuoden päätettyä ennättää lvoi-
maansa päästä, etuoikeudet lakkaaivat. Mitä tehtaiden työ-
iväen iverottomuuteen tulee, niin sekin etuoikeus on kumottu
asetuksen kautta helmikuun 2 p. 1865, joka laskee werolliseksi
jokaista katsomatta säätyhyn taikka asuntoon. Tulli-ivapaus
saatti kaikki muut kaupungit kateuteen; se etuoikeus supistettiin
asetuksen kautta elokuun 15 p. 1856, joka määräsi Senatin tut-
Kttaivaksi, kutka ulkomaan tuonnit oliivat raaka-aineita, joita
myöden siis suuri osa tuontitaivaroista joutui tullittaivaksi, ja
päälliseksi pumpuli, tuo pumpulitehtaalle nimeenomaan tärkeä
raaka-aine, on nyt jo tullittomasti jokaisen tuotalva ulkomailta
toisen yhtä hywin kun toisen.

Kyttiiliin osto.
Likeisessä yhteydessä Tampereen kanssa on Hatanpään

kartano, jonka maata kaupungiksi kahdesti on otettu. Sen ivan-
hin nimi lvanhoilta pitäjäläisiltä sanotaan olleen Tausko. Pre-
sidentti paroni Boijen kuoltua ruununivouti assessori Ahlman
aivisionissa hänen konkursipesän hyiväksi kartanon osti, ja sääsi
testamentin kautta annettuna lv. 1798 heinäkuun 2 p. että sekä
koko Hatanpään kartano että kaikki muu hänen omaisuutensa oli
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lankeawa Suomen Talousseuralle Turussa, ja myöskin että siitä,
rahaksi muutettuna, asetettaisi rahasto, josta, pait muuta, kan-
sakouluja laitettaisipitäjihin Tampereen ympärillä. Kiitostansa
osoittaaksensa tästä suuresta lahjastansa panetti Talousseura
hänen hautansa päälle KiiviKrkon ivanhalla kirkkomaalla kuivan-
iveistäjän Nils Stenstam'in tekemän hautapatsaan, jossa on
luettaivana pöyhkiä kirjoitus, jonka tvertaista tuskin liene, ja joka
sanotaan lähteneen Turun kaunopuheen professorin I. Fr.
Wallenius'en kynästä: „Uppå den Allsmägti^es vink öpnades
NviAlietens port oeh (?«b/isi __I/t/Wan inträdde i oioi^än^-
liieten den 5 Oetoder 1799, sedan han i 62 år uppfyllt
sin bestämmelse". Suomeksi: KaikKwaltiaan wiittauksesta
awettiin IjankaikKsuuoen portti ja Gabriel Ahlman astui
katoomattomuuteen Lokakuun 5 päiwänä, täytettyänsä 62 wuo-
dessa tarkoituksensa. Talousseuralta ewersti Leijonankar osti
Hatanpään kartanon, häneltä Lars Gustaf Lefrén, Tampereen
paperiruukin perustaja, ja Lefrén'in leski 10. 1833 fen möi
julkifesfa awisionisfa, jonka kautta laamanni Nils Johan Id-
man joutui sen suuren maatilan omistajaksi. Idman'in yhteisiltä
perillisiltä kaupunki lunasti Kyttälän esikaupungin Tampereen
kaupungin alle.

Suuresti entifet erhettyiivät, kuu kaupunkia perustaissa
sen sioittiivat ainoastaan yhdelle puolelle koskea, jonkatähden ei
ainoastaan menetettiin toisen puolen wesiwoimaa, waan myös-
kin, kun tulelvaan aikaan toinen kaupunki, esikaupunki, nousi,
joka ei kuulunut kaupungin piiriin ja hallintoon, kaikellcnsia se-
kaannuksia ja epäjärjestyksiä fyntyi. Molempain rantain tar-
lvihtaissa kaupungille, otettiin jo 1830-luivulla puheiksi, laa-
manni Idman'ilta, joka ivasta M Hatanpään isännäksi tnllut,
lunastaa koko Hatanpään kartano, taikka kumminkin sen kos-
ken takuista likempää osaa. Useat kaupunkilaisista siihen kyllä
suostuilvat, mutta sopu ei syntynyt, knn yritys näytti lvaiKalle,
liikoja maksaivaksi. Taas ruwettiin 1850-luwulla sitä asiaa
puuhamaan, ja oikein toden perästä. Hallitus asiaa puolusti,
tvarsinkn silloinen kenraal-kutvernöri kreilvi Berg koetti sitä pe-
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rille saattaa ja Hämeenlinnan kuioernöri paroni Rehbinder par-
haasta päästä asiaa ajoi Hatanpään isännän tykönä. Lunas-
tettaivasta maasta, joka oli paljo ivähempi kun mikä sitten os-
tettiin, pyydettiin 120,000 ruplaa hopeassa, jota paitsi kaupun-
gin pitäisi sitoutumaan isännälle »vuosittain maksamaan 420
tynnyriä rukiita korivaukseksi mylly-oikeudesta koskessa, joka yk-
sinomaisesti Hatanpäähän kuului. Se hinta nähtiin kaupun-
gille liika kalliiksi, ivailla ivaltiokin mahdollisesti ivähä auttaisi,
ja siihen asia sill'kertaa jäi, kurmes kauppamies L I. Hamma-
ren kaupungin ivanhinten kokouksessa 1871 uudestaan otti
sen puheiksi. Wähä oli ivieläkin toilvoa tyydyttäivällä taivalla
paremmin perille päästä kun ennemminkään. Hatanpään maa-
osasta Näsijärivestä Viinikkaan asti ja koskesta Takahuhdin
rajalle pyydettiin 750,000 Suomen markkaa pait kaupungin
lveltvoittamista maksamaan Talousseuran Hatanpään kartanoon
kiinnitetty lvelka.

Asia ajaksi seisahtui, enimmästi sen tvuoksi että kaksi asian
parasta harrastajaakaupungin lvaltiomiehinä oliivat poissa 1872-
--ivuoden ivaltiopäiivillä, mutta asia otettiin taas pnheiksi, ja
kaupunkilaiset ivalitsiivat toimikunnan edelläkättä kauppaa ival-
mistelemaan. Sitä lvarten lunastettalva maa-ala annettiin
mitattaivaksi, ja kartattaivaksi insenööri Isak Inberg'ille ja
hyöty-arivio tehtiin Hatanpään omistamista Kyttälän ja muista
tiloista sekä Juha Eklundin omistamasta Ala-Erkkilän ta-
losta Hatanpään piirin sisällä, joka oli tarpeena saada lu^
nastetuksi. Kun näiden pitkällisten allutöiden lopetettua asia
jälleen esiin tuotiin maistratin kokoukseen helmikuun 25 p. 1874
kutsutuille kaupunkilaisille, päättiivät ne yksimielisesti snostua
Hatanpään omistajain mainittuun hintaan 750,000 markkaan
ja lvelkaan Talousseuralle, sekä Eklundille, jokaErkkilästä ivaati
150,000 markkaa, tarita 100,000 markkaa, ivaau ellei hän sii-
hen tyytyisi, pyytää Erkkilän lunastamista pakolla ja panna
hallitukselle hakemus yhden miljonan lainasta eli mainittuin
tilusten lunastamiseksi riittätvä summa. Tarpeellisten rahain
hankkimiseen, kaupan päättämiseen ja muun tarpeellisen ajoon
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walittiin ja waltuutettiin pormestari Procopé, kaupungin-lää-
käri tohtori Vläfield ja kauppias Hammaren.

Kaupungin »valtuusmiehet panilvat Snomen Senaat-
tiin alamaisen anomuksen näyttäwän miten kaupunki oli atva-
ramman tilan tarpeessa, Kyttälän esikaupungin läheisyys
kaupungille »vaikutti kaikenlaista poistettalvaa sekasotkua, sekä
että kaupunki jo oli Hatanpään perillisten kanssa tehnyt kaup-
paa eräästtn sen alle kunlutvain tilusten ostosta ja myös oli
aikonut palkokaupan kautta saada kaupungin alle seppä Eklun-
din maatilan Erkkilän Alaista, jota lvarten pyydettiin yhden
miljonan markan suuruinen laina lvaltiolvaroista, sekä Hatan-
pää-Otalvcillan säterien lvelivollinen V^ ratsniveltvollisuus siir-
rettäisi muutamihin wielä iveroittamattomiin uudistaloihin Hä-
meenlinnan läänissä, ja että Tampereen kaupunki pidettäisi
siinä yksinomaisessa tullimylly-oikeudessa Tampereen koskessa
ja koko sillä alalla, joka Hatanpään isännälle kaupanteossa

Rnotsin ruunun kanssa oli ivakuutettn. Siihen keis. Senaatti
kirjeen kautta Hämeenlinnan kutvernörille maaliskuun 4 p. 1875
antoi päätöksen, etta jos asian muista suhteista Senaattia tyy-
dyttämällä laivalla selvittänee. Senaatti Hanen Majesteetille
on esittelelvä 850,000 markan lainaa kuoletus-rahastosta kun-
nan ivelivoitusta ivastaan tvuosittain koko rahasta suorittaa 4'/2
prosenttia eli 38,250 markkaa, neljä prosenttia koroksi, puoli
kuoletukseksi, jota myöden laina 56 lvuodessa tulisi maksetuksi,
sillä ehdolla että kaupunki kirjallisesti sitouu lvelan maksuun
sekä että kaupunki Hatanpään omistajain kanssa tekee semmoi-
sen sopimuksen, ettei kiusaksi kaupungille lvastaiseffi ketään
muuta kun maawiljeliöitä asutettako siihen Hatanpään karta-
non alusmaahan, joka on kaupungin ja kartanon aseman wä-
lillä. K. Senaatti ei katsonut sotveliaaksi myöntää 'V^n Hatan-
päci-Otaivallan ratsuivelivollisuuden siirtoon muihin taloihin,
jota wastoin K. Senaatti, jos kaupunkikunta ottaa ratsuivel-
ivollisuuden kantaaksensa, on tahtonut ivakuuttaa Tampereen
kanpnngille oikeuden yksinomaisesti Tampereen koskessa aset-
taa ja käyttää iveromyllyä. kuitenkin ainoastaan siksi ajaksi.
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joka aiwotun lainan maksamiseksi on määrättäwänä, ja wielä
sillä ehdolla etta etuoikeus päivitettäisi, ellei lama määrätyssä
järjestyksessä maksettaisi.

Kaupasta ensin keskusteltaessa laskettiin Talousseuran Ha-
tanpäähän kiinnitetty saataiva, oleiva tvelkakrjan mukaan jou-
lukuun I7:sta p:stä wuonna 1807 25,700 Riksdaler Specie
Banko, joka raha siihen asti oli artvattu yhtä merkitselvän kun
Riksdaler Banko ja tvastaawan 53 a 54,000 Suomen mark-
kaa, jonka artviosta myös korko tähän asti oli maksettu ; mutta
nyt Talousseura, selittäen että Riksdaler Specie Banko oli sama
kun Specie eli Hopea Riksdaler, waati saatawansa maksetta-
ivaffi tällaisessa rahassa ja ivelan sitä myöden nouselvan noin
145,000 markkaan Suomen rahassa,^) jonka ohessa maisteri

Karl Gustaf Idman Hatanpään haltiain asiamiehenä sitoutui
40,000 markalla ottaa osaa maksuhun, jos se lviimeksi mainit»
tua laskua myöden suoritettalvaffi tuomitettaisi.

Kaupungin ivaltuusmiesten kokouksessa huhtikuun 14 p.
1875 päätettiin Kyttälä lunastettaivaksi K. Senaatilta nyt mää-
rätyillä ehdoilla, nimittäin että kaupunki sitoutuuratsulvellvolli-
suuteen ynnä maisteri Idman'ilta myönnyttämällä helpoituksella
Talousseuran säälaivaan maksoon, kuitenkin sillä ehdolla että lu-
nastettawa maa-osa hallinnon-, lainkäynnin jakirkollisuuden suh-
teen kuuluisi kaupunkiin, ja samassa päätettiin tarjota Eklundille
100,000 markkaa ErkKlästä, mutta, ellei hän tähän tarjoomuk-
seen tyytyisi, hakea tilan pakko-lunastamista. Päätöksessänsä
toukokuun 19 p. 1875 ilmoitti K. Senaatti ei taitalvansa ivah-
wistaa Hatanpään haltiain kanssa ehdollisesti tehtyä kauppaa,
kun »valtuusmiehet eilvät ole sellvittäneet, josko jakuinka puheen-
alainen maa-osa, sisältätvä 1804 tynnyrinalaa, josta kauppa
on tehty, Tampereen kehittämiseen ja ivaurastumiseen sekä jär-
jestyksen pitämistä lvarten sille wälttämättömästi tarpeellinen
olisi, tullen »valtuusmiesten sekä ilmoittaa kuinka awaraffi mai-
nittuun suhteen kaupungin piiri olisi laajennettalva, että kau-

*) Asia päätettiin sitten Talousseuran selityksen mutaan.
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punkia welwoittaa maksamaan pakkolunastns-artviolla maa-
osasta määrättätvää hintaa, jos edelleen tahtoivat saada Se-
natilta jo luwattua lainaa. Kaupungin waltunsmiesten ko-
kouksessa elokuun 20 p. 1875 nähtiin koko maa-ala kosken ja
Eklundin ErkKlä-Alasen metsän-jakauksen wälillä tarkoitnksehen
wälttämättömäksi, japäätettiin samassa panna anomus siihensuun-
taan, että, jos puheena olelva maa-ala pakko-lunastamalla kau-
pungin alle tulisi, myös osa Wiinikan ja Hatanpään kartanon
aseman ivälistä maata (975 kyynärän pituiselta Pinnin sillasta
etelään päin Lempälän maantien lvarrella) saataisi lunastetuksi
kaupungin piiriin, kiusan ivälttämiseksi siellä ehkä nouseivasta
uudesta esikaupungista; että mylly, ehkei kaupungille maltta-
mattomasti tarpeellinen, kuitenkin oli lunastettatva, sekä että
kaupunki sitoutui maksamaan pakkolunastus-hinnan mainitusta
alasta. Pakkolunastuksen tähden antoi Senaatti, saadaksensa
seliville kuinka aivaralta kaupunki w älttämättömästi tarwitsisi
piirinsä laajentamista, käskyn katselemukseen läänin kuivernö-
rin ja maamittaus-tilitirehtörin läsnä ollessa, josta seurasi kau-
pungin waltunsmiesten yhtäpitäwä lausunto, jonka johdosta
Senaatti ivaatikaupungin ivaltuusmiestenlausuntoa, ottaisilvatko
kaupunkilaiset maksaaksensa pakkolunastusrahan koko mainitusta
alasta, wai erittäin sopia Hatanpään haltiain kanssa. Kaikki
asian haarat saitvat lopullisen päätöksensä sillä, että Idman
luopui kaupungin welwoittamisesta Talousseuran maksusta, ja
kauppasummaksi määrättiin 800,000 markkaa.

Idman'in kanssa lopullisesti näin kauppaehdoista sowit-
tua ja kaupungin waltunsmiesten ne huhtikuun 15 p. 1876 hy-
wäksyttyä, tekiwät allekirjoittaneet kontrahdin, joka, saatua K.
Senaatin wahwistuksen, wielä sittekauppakirjana allekirjoitettiin
marraskuun 4 p. 1876, ja sisältää seuraalvata:

Kauppakirja.
Kun minä omasta puolestani sekä »valtuutettuna asianajajana
muitten laamanni Nils Johan Idman »vainajan perintöosallis-
ten puolesta: leskirouwaKamarineuwoslesK Adelaide Holmberg
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lapsinensa, lääketieteen tohtori Axel Holmberg, leskirouwa Aina
Tammelander ja waltaneulvosrouwa Hilma Moerder ja myös
»viimeksi mainitun mies todellinen tvaltaneutvos Jean Moerder,
Tampereen kaupungin »valtiomiesten kanssa toukokuun 5 p. tänä
ivuonna olen tehnyt kauppakontrahdin näin kuuluivan:

Kauppakontrahti.

Myytätvistä Tampereen kaupungille allakirjoittaneitten
laamanni Nils Johan Idman lvainajan perillisten omista-
masta entiseen Tammerkosken kahdenkertaisesi ratsuwelwolli-seen säterim lisätalon werosta annetusta, mutta Tampereen
perustettalvan kaupungin suhteen joulukuun 16 p. 1777 tehdyn
lvaihtokrjeen kautta meidän omistamien Hatanpään ja Ota-
wallan Spinnin neljäkertaisesti ratsuwelivollisten säterien alle
Messukylän pitäjässä annetusta myllystä Tammerkoskessa ynnä
sen maan-osan kanssa Otawallan Spinnin rysthollin alasta,
joka on pohjoispuolella Viinikan jokea ja liresjäriveä, joka
mylly ja maanosa on laskettu lvastaalvan kolmeneljättäosaa
Hatanpään ja Otawallan Spinnin sätereistä, sekä meidän mai-
nituille sätereille lisätuloiksi annetuista rysthollin alla »viljel-
lyistä taloista liki kaupunkia, nimittäin Siukolan kylän Mnen
ja Alanen, Kyttälän Mnen ja Alanen sekä Erkkilän Mnen
ja puoli Alasesta mainitussa pitäjässä, ja jälellä oleivasta
mainitun myllyn osasta ynnä sen iveroitettuin Kiviparien kanssa
owat allakrjoitetut perilliset ja Tampereen kaupungin ivalitse-
mat miehet seuraatvailla ehdoilla sopineet:

l.ksi. Luonnollisia ja »viljelykselle sopilvia rajoja »varten
kaupungille myytälvän maa-alan rajaksi tämän kautta määrä-
tään: pohjoispuolella Näsijärivi, lännen puolella sama järlvi,
Tammerkoski ja Pyhäjärlvi, etelän puolella »viimemainittu
järwi, WiinikanjoK ja liresjärwi sekä lärwensiwun rysthollin

raja Vuohensiltaan päin, itäispuolella mainitusta rajakulmasta
Tammerkosken lohkokunnan ja Messukylän Takahuhdin »väli-
raja, kuitenkin niin että se raja tehdään suoraksi niillä paikoilla,
kussa Tammerkosken lahkokunta ja Takahuhdin kylänmaa owat



36

rajoittain. Tämän kaupan teossa on lukuun ottamatta se
maa-ala ja West, joka Tampere-Hämeenlinnan rautatietä »varten
on pakkolunastettu.

2:ksi. Vastaan-ottaissaan myllyn, tilat ja tvastamainit-
semat arentikontrahdit, joka on tapahtuiva tammik. 5 p. 1877,
Tampereen kaupunki meille myyjille on makfaiva kauppahinnan
kahdekfansataatuhatta (800,000) markkaa Suomen rahassa.

3:ksi. Tampereen kaupunki ottaa tvastataksensa kolme
neljättäosaa kaikista Hatanpään ja Otaivalta Spinnin neljä-
kertaisesti ratsuwelwollisten säterien iveroista ja ulosteoista
minkä nimellisiä ja minkälaisia hywänsä, wuotisia taikka satun-
naisia, siksi kun Hatanpään ja Otalvalta Spinnin säterit lail-
lisesti pääsewät kolmesta neljänneksestä wielä nyt »vellvollista
ratsumiehen-.varustusta sekä maksettaivia weroja ja ulostekoja.

4:ksi. Tampereen kaupungin näin puolestansa ratsulvel-
tvollisen myllyn haltiaksi päästyä, joka tähän asti on ollut osa
Hatanpään ja Otawallan Spinnin säteri-rysthollia, sekä myös
lviimeksi mainittuun rystholliin kuululvan maan omistajaksi,
ja me myyjät pitäissämme ikuisesti hallussamme ei ainoastaan
mainittujen talojen tvähäpätöisempiä tiluksia, jotka yllämainitun
soivitun rajamääräyksen kautta lvoiivat Hatanpään kartanoon
kuulua, ivaan myös mainittuni talojen tiluksia ja maasarkoja,
jotka owat tämän kauppakirjan l:n pykälän myytyin maiden
ulkopuolella, luolvutamme, Hatanpään ja Otawalta Spinnin
haltioina, kaikeksi »vastaiseksi Tampereen kaupungin omaksi
itseltämme aputalolveron mainitusta Siukolan ja Kyttälän
Msen ja Alasen aputaloista sekä Erkkilän kylän Ilisen ja
puolen Alafen aputalosta ja »valtuutamme Tampereen kaupun-
kia kaikeksi »vastaiseksi kantamaan toisen puolen meille myy-
jille ei kuululvaa mainitun Erkkilän kylän Alasen aputalon
aputveron, ollen luotvutetut aputalolverot olelvia ei ainoas-
taan sen ratsutvellvolliselle myllylle ja mainitulle maalle tulewana
osuutena Hatanpään-Otalvallan säterien alle pannuista apu-
talon-weroista, waan myöskin wuotisena arentikorwauksena
meidän, paitsi I:ssä pykälässä rastittuja rajoja, tviljeleivistä
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ja ikuisesti pidettälvistä niitten talojen tiluksista. Sitä »vas-
toin »vaadimme itsellemme ja »vastaisille näitten säterien hal-
tioille »vastaiseksi ja edelleen kantaa lisätalolverot kaikista muista
Hatanpään ja Otalvalta-Spinnin säterien aputaloista.

s:ksi. Tampereen kaupungille lankee meidän mainittuin ti-
lusten oikeus kalaiveteen, yllämainittuin myytyin tiluspiirien
alla Näsijärwessä ja Tampereen koskessa ja Pyhäjärlvestä lvesi
pohjoispuolella wedettäivää wiiwaa kaupungin alustan Nal-
kalanniemestä Viinilanjoensuun pohjoispuoliseen rantaan asti.

6:lsi. Annetaan Tampereen kaupungille oikeus, ivasta
tarivittaissa, kuudenfadan (600) Suomen markan lvuotuista
weroa ivastaan lvuorota Pyhäjärlven Wiinikan lahtea kahdek-
sansataa kyynärää sen suusta suoraan li. k. Viksholmaa kohti.

7:ffi. Vaadimme me Hatanpään kartanon omistajat
kaikeksi »vastaiseksi hiedansaantia meille sopitvista, kaupungin
ja maistraatin määräämistä, paikoista.

B:ksi. Maksamme myyjät kaikki tilusten lverot ja ulos-
teot, kunuallis- ja ruununtoerot lvuodelta 1876, mutta sen pe-
räifet werot sekä kaikki kaupanteon maksut karttapaperista,
ratsuwelivollisuuden »vaihdosta owat kaupungin suoritettalvat.

9:ksi. Me myyjät sitoumme lvastata mainittuihin tiluksi-
hin kimitetty welka Suomen Talousseuralle, sekä pääoma että
korko ja sitä myöden niitä siitä Kinitylsestä lvapauttaa.

10:lsi. Me kannamme kaikki tammikuun 2:ksi p. 1877
asti maksettalvat lverot ja arennit j. m. kaupan alle kuulu-
»vista tiluksista, asemista ja laitoksista, mutta kaikki samana
päiwänä taikka sen perästä maksettalvat arennit ja muut owat
Tampereen kaupungin kannettatvat.

l l.ksi. Sitoumme itse sekä jälkeläisemme Hataupää-Otalval-
lau säterissä ettemme, Tampereen kaupungin »vastaiseksi kiu-
saksi, salli ketään muita kniu maanlviljelijöitä asumaan sillä
Hatanpään alalla, joka on kaupungin ja kartanon aseman
wälillä.

12:ksi. Jos myllynrakennus sattuisi palamaan ennen lvas-
taanottopäitvää, sitonmme me myyjät, ellei se ennen ivastaan-
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ottoa meiltä olisi uudestaan rakennettu, kaupungille jättää
palowakuutuspalkkiosta sen werta kun myllyn korjaukseen ei
ole käytetty.

13:kst. Tähän kauppakirjaan on suljettu kaikki meidän
myyjäin huoneet ja rakennukset mitä lajia itänänsä, jotka o-
wat sekä ensimäisessä pykälässä kirjoitetulla alalla että Tam-
pereen koskessa; jonka ohessa niistä luopuen siirrämme kau-
pungille kaikki arentikontrahdit, jotka koskemat mainittua maan-
alaa ja sinne rakennettuja laitoksia.

14:ksi. Emme myyjät sitou mihinkään kaupanwastaukseen.
15:ksi. Jos Tampereen kaupungille suodaan oikeus ot-

taa laina tätä kaupantekoa warten, pitää kauppakirja sen suun-
taiseksi kirjoitettaman. Tampereen kaupunki taas sitouu siihen
että jos wasta maksamattoman, ikuisen nautinto-oikeuden lail-
listamiseksi I:ssä pykälässä rajoitettuin Hatanpää-Otawallau
Pirmin tiluksia, arentikontrahtia eli muuta asiakirjaa tarvit-
taisiin, sen tehdä. Hatanpää toukokuun 5 päiwänä 1876.

Carl Gustaf Idman.
Omanfa ja muitten Hatanpään haltiain puolesta

lvaltuuskrjeen mukaan.

Mämainittuun kontrahtiin lausuwat allekirjoitetut, Tam-
pereen waltunsmiesten lisälukuifesfa kokouksessa huhtikuun 15
p. sitä lvarten lvalitsemat asiamiehet, Tampereen kaupungin
tyytylvän. Paikka ja aika yllä.

Fredrik Procopé. Otto Vlafield. L. I. Hammaren.
Todistajina:

O. Helemus. Elesier Johansson.
w. t. Asemanpäällikkö. Maatalon haltia.

Siis ja kun Hänen Keisarillinen Majesteetinsä jo Ar-
mosta on myöntänyt Tampereen kaupungille lainan tähän
kaupantekoon, minä tämän kauppakirjeen lviidentoista pykälän
johdosta tämän julkisen kauppakirjeen kautta oman ja mainit-
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tuin muitten perintöosallisten puolesta Tampereen kaupungille
siirrän ja myyn tässä kauppakoutrahdissa luiime s:ltä päitvältä
nimitetyn maa-alan niinkuin siinä kirjoitettu on, kauppakon-
trahdissa mainituilla ehdoilla, sekä ilmoitan lviime toukoknun
s:ltä päilvältä tehdyn kauppakontrahdin wahwaksi ja pysylväksi.
Hantanpää marraskuun 4 p. 1876.

Carl Gustaf Idman.

yllämainittuun kauppakirjeefen julistamme me Tampe-
reen kaupungin tyytylvän ja sidomme kaupungin kaikin puolin
täyttämään ja »vastaamaan tässä kauppakirjeessä ja siihen lii-
tetyssä kauppakontrahdissa mainitut »vellvollisuudet. Aika ja
paikka uiittkuin yllä.

Fredrik Procopé. Otto Blafield. L. I. Hammaren.
Todistajina:

O. Helenius. Elieser Johansson.
w. t. AsemanMMklö. Maatalon omistaja.

Tätä kauppakirjaa on kaksi kappaletta tehty, toinen myy-
jille, toinen Tampereen kaupungille, joka tunnustetaan. Ha-
tanpää niinkuin yllä.

Carl Gustaf Idman. Fredrik Procopé.
L. I. Hammaren.Otto Blafield.

Mämainitut kahdeksansataa tuhatta markkaa kuitataan.
Hatanpää tammikuun 5 p. 1877.

Carl Gustaf Idman.
Adelaide Holmberg.

Jean ja Hilma Moerder. Aina Tammelander.

Adolf Törngren'in kauta, lvaltuutettuna:
Axel Holmberg.

Todistajina:
O. Helenius. Axel Hardh.
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Ihdessä tämän kauppakirjan luahmistamisen kanssa antoi
K. Senaatti kaupungille ennemmin lulvattua lainaa 850,000
markkaa ja määräsi samassa, etta Eklundin Erkkilän Alanen-
talo tulee kaupungin eduksi pakko-lunastettawaksi, Palkolunas
tushinta siitä tilasta, joka ei monta »vuotta sitten tarjottiin
16,000 markan hinnasta, ei noussut täyteen siihen summaan,
100,000 markkaa, joka kaupungilta Eklundille oli tarjona. Ek-
lund ei siihen tytynyt, »vaan weti asian oikeuteen, eikä se »vielä
ole ylimmässä oikeudessa päätetty. Pakkolunastuksen maksa-
miseksi Eklundin talosta sai kaupunki 50,000 markan lainan,
»viidessätoista »vuodessa takaisin maksettalvaksi.

Tammikuun 5 p. 1877 siirtyi Hatanpäältä ostettu ala
kaupunkiin ja maisteri Idman Tamperelaisia fuurilla juhlapi-
doilla kunnioittain »vahlvisti kanpanteon, joka koko ajan kau-
pungin puolesta erinomattain ajettiin maistratin kokouksessa
lv. 1874 »valituilta asiamiehiltä, jotka monta kertaa käivilvät
pääkaupungissa neulvottelemassa hallituksen jäsenten kalissa,
jotka kohdastansa suosiollisesti asiata puolustitvat ja joudutti-
lvat ynnä saattilvat sitä toitvottuun hytvään päätökseen.

Armollisten asetusten kautta syyskuun 26 p. 1876 ja maa-
liskuun 26 p. 1877 säädettiin, että kaikki kaupunkhin nyt siir-
retyt tilat toukokuun l:stä päilvästä 1877 kirkollisesti, ja heinä-
kuun I:stä päiivästä samana ivuonna lainkäynnissä sekä hallitus-
asioissa kaupungin alle kuuluilvat. Uuden kaupungiu-puoliset,
jotka ennen kaupan päättämistä yleisesti ilmoittilvat tytylvänsä
joutumaankaupunkiin siirrettälväksi, owat sitten mielensä muutta-
neet. Ehkei se paikka, johonka talonsa owat rakentaneet, heidän
oma ollut, oliivat he kuitenkin tottuneet sen omanansa pitämään,
sentähden useat heistä eilvät ymmärrä, että heidän, paitsi maa-
arentia, on myös kaupungin lveroja maksaminen muihin kau-
punkilaisiin yhdenlvertaisesti. Ensimäisenä toimena oli uudeu
kaupungin järjestäminen, ja koskentakuisia tappiosta säästä-
miseksi suotiin heidän asuntonsa pysyä entisellensä lviisitoista
ivuotta, toukokuun l.stä p.stä 1877 luettuna, ellei talon-paikkaa
yhteiseen tarpeesen sitä ennemmin olisi, ja siinä kohden talolli-
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nen oli saawa kortvausta jälellä olewan ajan suhteeii. Uusi
koskentaustanjärjestämis-ehdotus on toimikullnalta tehty, mutt'ei
wielä kaupungin »valtuusmiesten kesknsteltalvana ollut. Suu-
ri li ausio siitä suunnituksesta on kaupungin arkkitehti Calo-
nius'^., joiika tekemä myös tähän lvihkoon liitetty ivähämitta-
nen koskentaustan kartta on. Rautatien takana on karttaan
piirustettu ivastasyntylvän kaupunginosan maa-ala, likeisen töl-
kit nimellä kutsuttu Tammelan kaupunginosa. Se osa arivatta-
lvasti hylvän asemansa tähden tulee piakkoin rakett alvaksi, erit-
täin kuin Kyttälän järjestettäessä alvarampaa tilaa tarwitaan.
Kartan selitykseksi mainittakoon wielä, että tviilvoitut linjat
osoittatvat nykyistä uutta ja wanhaa maantietä, Lelveetä katua
ja Siukolan katua-

Kaupungin asento.
Tampere kuului ennen Turun ja Porin lääniin. Sen ja

Hämeenlinnan läänin lvaakunat seisoilvat Tampereen sillan kes-
kellä. Lääninrajan, puuhissa lv. 1830 oli sanoma leivinnyt,
että Tampere oli eri läänin pääkaupungiksi katsottu, ja se luul-
tiin jo niin tiettynä asiana, että lvaratuomari Berndt Schrey
Kauppakadun lvarrella rakensi hänen mielestänsä tänne tule-
»valle maaherran »virastolle pian tarlvittalvan talon. Tuomari
G. A. Blafield sen sitten osti ja häneltä kaupunki sen sai 6000
ruplalla pankossa. Talo monta »vuotta käytettiin kouluna siksi
kun Karl Lindberg sen lv. 1875 osti 67,000 markalla.

Kun Turkuun oli kolmatta »vertaa pitempi matka kuu Hä-
meenlinnaan, Vaasan, Turun ja Hämeenlinnan kulvernörit,
senatori paroni von Born puheenjohtajana, rajain jäjestämi-
sestä Turun, Hämeenlinnan ja Vaasan läänien wälillä piti-
ivät helmikuun 15 päiwänä lv. 1866 Tampereella kokousta,
johon myös oli neulvottelemaan kutsuttu asiamiehiä Tampereen
kaupungista ja sen ympäristöltä. Siitä senrasi Arm. Julis-
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tuksen kautta marraskuun 2 p. 1868 Tampereen siirto Turun
läänistä Hämeenlinuau lääniin tammikuun ensimmäisestä päi-
pästä lv. 1870.

Satakunnan maakunnan taikka Kokemäenkartanon, sitten
Porin läänin »vaakuna on Dahlbergin mukaan/) tämän lvih-
kosen nimilehteen kuivattu ja sen rinnalle Tampereen kaupuugin
keisari Nikolain maaliskuun 8 p. lv. 1839 lvahivistama ivaa-
kuna. Se on »vaakunan-Klpi ilman krnunutta, lviistoen sini-
seltä koskelta jaettu; sen ylipuolella on punainen "P kultasen
pohjan päällä, alipuolella kultanen Merkurian-sauiva pantu
kultasen wasaran poikki.

V. 1800-luwulla postimestari, lnutnantti E. F. Tihlmcm
oli kaupungin järjestysmies. Hänen perästä Fredrik Adam
Sacklen tuli järjestysmieheksi iv. 1827 ja lv. 1830 pormesta-
riksi kun huhtik. 26 p. 1830 annetun armoll. päätöksen joh-
dosta kaupunginoileudelle annettiin nimi Naastulvauoikeus
ja Maistraati sekä kaupungin järjestysmiehelle pormestarin
nimi. Sacklén sai tvirkalvapauden helmikuun 19 p. 1861,
josta ajasta asti Fredrik Wilhelm Procopé teki lvirkaa. Sack-
lénin kuoltua lv. 1866 Procopé nimitettiin lv. 1867 »varsi-
naiseksi pormestariksi.

Kaupungin wiskaalia on olleet:
Edward Bränder.
Karl Fredrik Renfors 1866, f 1867.
Ernst Alexander Wigren 1868.
Tampereen tvanhimman kartan lvahlvisti Kuuingas Gus-

taf 111 Gripsholman linnasfa 1 p. Lokakuuta 1779. Tämä
kartta, jonka mukaan kaupungimme läntinen raja ulottui nykyi-
seen läntiseen pitkäkatuun saakka, sisältää kahdeksan pienempääM
neljätoista suurempaa kortteria. Torin lvarrella on raatihuone
saanut omaksensa saman paikan, jolle se tulelvaisuudessa on
rakennettalva. Torin ympärillä löytyy neljä tonttipaikkaa, ai-
otut, kuten kartasta luemme, afemapaikoiksi neljälle kirkolle eri

*)SveciaAntiqua& Hodierna.
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uskontoa tuunustalvia warten. Nämät paikat olvat tämän wih-
koon liitetyllä kartalla jätetyt »värittä. Muuten owat kaikki tällä
»vanhalla kartalla löytyivät asemapaikat hienoilla lviiivoilla
osoitetut »vihkon kartassa. Wielä on tallella toinen »vanha
kartta, jonka on piirtänyt Johan Limon ivuonna 1780 ja I.
O. Bergman lv. 1851 kopioinnut. Tämä kartta on muuten
saman pitälvä edellisen kanssa paitsi että tontit owat nume-
roilla merkityt ja lisäksi olvat siinä istutusmaat, jotka arlvan
heiton, kautta lankesilvat talonomistajille, mitatut ja merkityt.
Nämät istutusmaat olitvat silloin lutvultaan 95. Tonttien luku
oli 92 paitsi kaksi Pyynikin rannalla, merkityt numeroilla 93
ja 94. Kun kaupungin »väestö lisääntyi, entisten taloin ase-
mat eitvät enää riittäneet, ivaan jo 1809-lnivulla »valitet-
tiin asemain puutetta, jonka tähden kaupunkilaiset 1824 pyy-
siwät asemain lisäämistä ja uusi kaupungin asemakartta lvah-
ivistettiin tv. 1830. Tämä laajentaa kaupungin talonriwit puis-
ton (Esplanadin) toiselle puolelle niin kutsuttuun uuteen kau-
punkiin. Wuoden 1865 tulipalon perästä tehtiin uusi järjes-
tys, jonka H. Majesteetti Zarkoje Selossa helmikuun 10 p. 1868
lvahivisti. Pää-muutokset siinä oli Hämeenkadun muutos 50
kyynärän lelviäksi, Uudenkadun ja Rantakadun laajentaminen,
jonka »vanhalla lvarrella ainoastaan Ktvihuoneita saa raken-
taa; sitten wielä annettin puistolle sadan kyynärän lelveys,
kun oli ennen 60 kyyn. letviä ollut, ja kaupunki laajennettiin
länteenpäin niin paljo että asemapaikkain luku kaswoi26l:een
asti, pait Z0 lvähempää tonttia työtväestöä warten aiottuja.
Isompi osa uusista talonasemista owat jo rakennetut, ja pie-
nempäin luku nähtiin pian niin riittämättömäksi että lisäksi 24
wielä lvcihäisempää asemaa »varsinaisen kaupungin ulkopuolella
jaettiin, ja myös nekin owat rakennetut.

Uusi raastupa, määrätty rakennettaivaksi tvauhan raastu-
wan asemalle kauppatorin »varrella yhteydessä »vankihuoneen
kanssa Hämeenkadun warrella, on »vuodesta 1870 saakka ollut
ailvottu, nyt on siihen yli-arkitehdin L. Lindqwist'in tekemä pii-
rustus tvalmis. Se rakennus, kulunkiarlvioa myöden 380,000
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markkaa maksama, on oletva kaksikertainen matalammalla kes-
Kkerralla, jonka asuinhnoneet kukin erikseen olvat yhteydessä
alisen kerran kahdeksan kauppapuodin kanssa. Msessä ker-

rassa on isompi kaupunginlualtimsmiesten kokoushuoue ja tar-
peellisia huoneita raastulvanoikeudelle, maistratille ja raha-
toimikamarille (drätselkammare). Piirustus, joka oli näytteellä
»viimeisessä Parisin näyttelössä, maksoi 4,375 markkaa.

Kaupungin rakennussääntö on annettu elok. 12 p. 1823
ja uudistettu toukok. 8 p. 1869.

Palosääntö annettu jouluk. 12 p. 1826 uudistettiin jouluk.
9 p. 1865.

Tulipaloja on usein ollut Tampereella ja tänäkin lvuouua
1879 ainakin kulisi, joista »viimeinen syysk. 26 p. Joka kerta
on suurempia taloja joutunut liekkien uhriksi, mutta lvalkeaa
on aina lvoitu rajoittaa pieuempääu alaan. Ainoa tulipalo,
jolla oli suurempi laiveus, railvoi 19 p. elokuuta 1865, jolloiu
yli 30 taloa, joista useammat olitvat Kauppakadun »varrella
ja siitä alaspäin Rantakatuun, kokonaan paloi; 32 talosta
sai kaupunkien yleinen palowakuutus-yhtiö silloin maksaa pal-
kintoa 309,458 markkaa.

Suomen kaupuuKeu yhteisessä Palovakuutusyhtiössä ou
Tampereella ollut »vakuutettuna.

Nuouua Taloja Vakuutussumma
Suomen markoissa

1841
1853

55
74

481,648
1,064,346

1854 80 1,146,886
1855 82 1,181,373
1857 88 1,298,435
1858 90 1,331,788
1859 97 1,386,840
1862 116 1,821,355
1863 128 2,022,104
1864 140 2,206,392
1865 140 2,226,973
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Wuonna Taloja Vakuutussumma
Suomen markoissa

Paitsi kaupungin omat palosammutnskeinot on suurim-
milla tehtailla myös omat oilvalliset sammutuskoneet. Vapa-
ehtoinen palokuuta perustui täällä 1873 ja sen säännöt lvah-
tvistettiin huhtikuun 21 p. 1874.

Kaupuugin hamiuajärjestys on annettu jouluk. 1 p. 1874.
Asuntoja tv. 1878 kaupungin lvanhassa osassa oli 526

ja Kyttälän kaupunginosassa 572, yhteensä 1098. Niistä oli
Kivestä 25 ja punsta 1072.

Rahatoimikamari perustettiin 1875, sen sääntö on tvah-
lvistettn toukokuun 9 p. 1865.
Sen ivirkamiehet : kaupungin kassööri, Petter Molin 1867.

kaupungin kamreeri, Fredrik läderholm 1875.
kaup. arkitehti Frans Ludwig Calonius 1876.

Suomen pankin asioimisto : asiamies, Karl Hilden 1861-78.
johtaja Karl Holmberg 1878.

Suomen Ihdys-PanKn Tampereen kontoorin toimitus-
johtajia :

W. von Nottbeck 1862—1866.
Anshelm Grahn 1867.

1866 152 2,422,410
1867 155 2,534,264
1868
1869

161
168

2,600,022
2,674,335

1870 174 2,758,886
1871 179 2,897,306
1872 183 2,994,789
1873 / 185 3,144,157
1874 189 3,256,418
1875 194 3,430,871
1876 195 3,554,471
1877 203 3,986,581
1878 208 4,198,200
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Pohjoismaiden Osakepankin asioimisto Tampereella:
Toimitusjohtaja, Frans Sumelius.

Tullitoimisto : johtaja, Axel von Zansen 1877.
Kaupungin edusmiehet waltiopäiwillä:

1863 ja 1867 F. W. Frenckell.
1872 ja 1877 F. W. Procopé ja L. I. Hammaren.

Kaupungin puhemiehet:
Karl Otto Johan Bläfield 1875—1878.
Lars Johan Hammaren 1878.

Tampereella on olleet seuraawat lääninlääkäriä:
Nils Lönnrot.
Lars Henrik Törnroth 1824.
Karl Henrik Ringbom 1834.
Gustaf Asp 1845.
Lars Isak Ahlstubbe 1856.
Nils Johan Wilhelm Idman 1859.
Karl Edward von Bonsdorff.

Kaupungin lääkäriä:
Nils loh. Wilhelm Idman 1849.
Karl Otto Johan Vlasield 1859.

Toinen kaupungin lääkäri: Axel Härdh.
Ensimäinen eläinlääkäri oli Erik Lumen 1870.

Apteekaria :

I:sen apteekin omistajat: Langhjelm.
A. Wilhelm Tennberg.
Gustaf Adolf Serlachius.
Karl Molin.

2:sen apteekin omistajat: Edward Julius Granberg.
Otto Mellgren.
Thomas Clayhills.

Sairashuone 35 wuoteella awattiin marrask. 1 p. 1848
Keifar. marrask. 30 p. 1847 annetun päätöksen johdosta, niillä
ehdoilla että kanpunk sai lvaltiolta »vuosittain 1,800 ruplaa
hopeassa sillä toimittaaksensa sairashuoneen ylläpito. Marrask.
1 p. 1864 »valtio otti haltuuusa tämän laitoksen joka sitten
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perustettiin waknaisella kannalla, nimellä „Ileinen Sairashuone
Tampereella". Sairashoidon toimittaa kaupungin lääkäri.

Talossa N:o 28 joka on n. k. Mollerin ja nyt yhtiön
Finlaysonin & komp. talo oli kaitvo raudansekaista »vettä, jota
käytettiin tertveyslähteenä. Huone oli sitä warten erittäin tehty
ja niin monta juojaa oli ettei »vesi tahtonut riittää tarpeesen.

Tampereen eläinsuojelnsyhtiön säännöt wahwistettiin
toukok. 5 p. 1876.

Postikonttori. Missä suhteessa Krjetvaihto on edistynyt
Tampereella nähdään senraatvasta lähetettyin Krjetten lisäänty-
neestä lutviista.

Postilaitoksen tilastollisesta luettelosta wiimeisiltä wuo-
silta ei enää saa tarkempia tietoja lähetetyistä kirjeistä »vaan ai-
noastaan tulleista ja oli näitten kirjeitten luku tv. 1877 70,000
kirjettä, 4000 Krjekorttia ja 7200 ristisiteillä tvarustetuita.

Kolmas lviikkoposti Helsingistä saatiin 1860-lulvulla, ja
»vasta rautatienkulun aljettua tuli jokapäilväinen posti toimeen.
W. 1865 postinkulku kerran »viikossa täältä Ikälisiin laitettiin.
Postilaatikoita kaupunkiin asetettiin w. 1866, ja senaikuinen
postimestari Reuter »valmistutti 12 pennin postimerkkiä kirje»
»vaihtajain käyttää kaupungin lähipaikkoihin. W. 1867 alusta
Pohjanmaa saikolmanen wiikkopostin etelästäpäin Pohjanmaalle
Tampereen kautta.

Nykyinen postimestari G. A. Forsström muutti Tampe-
reelle 1867.

Telegrafi-konttori alvattiin lokak. 11 p. 1865.

W. 1853 — 8,219 kirjettä, joista 1234 wapakirjaa.
1858 — 13,414 „ „ 1154
1862 — 19,419 „ „

—

1863 — 21,278
„ „ 1274

1864 — 23,710 „ „
1483

1865 — 24,862 „ „ 1602
1867 — 27,941 „ „

—
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Kaupungin
tuloja

ww.
1873—1876. 1873

1874
1875

!

1876

suomenmarkoissa.

Arentia
vilarivuodeista
ja

muista
huoneista....
4,551

6,333
6,963

10,246

„

plantaasista
sekä

muista
paikoista

8,963
8,835
10,864
12,606

niittymaista
ja

kalawedestä

565

702

835

Aiotun
ratastien
lupauksesta

1,000

Satamatuloja
.

4,639
7,681
8,501
4,342

Korkoja

614

1,327
1,475
1,465

Tuloja
kaupanteosta
ja

keinollisuudesta

4,668
8,041
9,242
4,930

Apua
Ruuuun

puolesta:
sakkorahoja

599

855

1,075
473

„

„

„

:

kausa-
ja

sunnuntaikouluille
.

953

5,000

Kaupunkilaisten
weroja

27,973
32,765

38,685
60,688

Myytyä
omaisuutta

23.494

15,000
702

Waiwaishoidon
rahasto

5,946
1,437

Kansakoulun
rakennuksen

rahasto

25,429
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Kaupungin
menoja

ww.
1873—1876. 1873

1874
1875
1876

Suomen
markoissa.

Virkamiesten
palkat

13,150
17,139
18,786

24,196

Sunnuntai-
ja

ehtokoulut
y.
m

3,995
3,789
3,862
20,173

Palo-toimisto

3,016
4,038
3,480
3,652

Waiwais-hoito

16,422

Markkinan
poliisi
ja

wanginhoito
....

1,872
1,762

2,030
1,206

Kestikiewarin
ylöspito
ja

hollikyyti
.

.

.

2,007
2,000

2,475
2,394

Katujen
walaistus

3,468
2,978
2,612
2,559

Katujen
ja
teitten
ylöspito

5,096
4,972
4,284
4,429

Kaikenlaisia
yhteisiä

menoja

5,216
2,898

7,969
8,291

Ihteisiä
rakennustöitä

10,035
31,848
756

Vankihuoneen
rakennus

53,793
17,913

Kansakoulu
„

8,852

Wanonius'en
talon

Kyttälässä
lunastussumma

3,146

Esplanaadit

2,682
4,010

Viemäri-oja
pitkin
itäistä

esplanaadi
katua

.

9,564
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Kaupungin kassan tila Joulukuun 31 p. 1878

Mäseisoivista summista owat pennit poisjätetyt.

Tuloja: Markkaa.

Saldo wuodelta 1877 36,440
Takserattuja waroja ja lainoja . . 135,077
Arenti-maitten lasku 5,782
Palotoimiston lasku 62
Puotihyyryjen lasku 7,203
Bura-maksujen lasku 2,150
Wiina-weron lasku 1,290
Kaikenlaisten warain lasku . . . 4,318
Waiwaiskassan lasku . . . . . 1,654
Kansakoulun lasku 5,412
Satama-warojen lasku 2,739
Markkina maksujen lasku ....1,249
Laitumen maksujen lasku .... 598
Elatus-keino maksujen lasku .

. . 345

Istutusmaitten (plantaasien) lasku . 6,274
Sunnuntai ja iltakoulun lasku .

. 291
Kyttälän tulojen ja menojen lasku . 43,325

Suom. markkaa 254,215
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Menoja.
Markkaa.

Maksettuja lainoja 44,368
Palkkojen lasku . 36,980

Meisten laitosten lasku ....9,442
Palotoimiston lasku 6,120
Wiinawerojen lasku 690
Kaikenlaisten warain lasku . .

. 6,078
Waiwaiskassan lasku 20,291
Kansakoulujen lasku 12,656
Vankihoidon lasku 2,819
Katujen ja teitten ylläpitämis lasku . 10,294
Kestikiewari- ja hollikyyditsemisen

lasku 4,000
Satama menojen lasku 865
Kaswujen lasku 417
Waltiopäiwä-menojen lasku . .

. 3,373
Markkina maksujen lasku .... 688
Laitumen menojen lasku .... 220

Kustannuksien lasku 1,255
Realikoulun lasku 4,590
Sunnuntai- ja iltakoulujen lasku 3,473
Kyttälän tulojen ja menojen lasku . 52,416
Saldo wuodelle 1879 .

.
. . . 33,171

Suom. markkaa 254,215
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Menoista 1873. lvuoden yhteisiin rakennustöihin on 8000
markkaa pantu »vankihuoneeksi ja kansakouluhuonecksi, mutta
ilman nimittämättä tilinteoissa paljonko kumpaiseksi; samate
saapi samasta 1874 »vuoden menokohdasta »vetää pois 26,000
markkaa, samoiksi rakennuksiksi myöskin.

1847 »vuoden palkkausmääräyksen lvah.vistamisessa sää'
dettiin että ne istutusmaat eli ftlantasit, jotka entisestä oliivat
eräille wirkamiehille määrätyt, »vasta palautettaisi kaupunkiin.

Palkkaus-määräys
Tampereen

kaupungin
wirkamiehille
ja

palwelioille.

PormestariNeljä

neuwosmiestä
yhteensä

.

WiskaaliKaupungin
notarivs
....

Alvisionin
tirehtöri

Kaupungin
wouti

Kruunun
kassööri

Kaupungin
kassööri

....

Kaupungin
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Palkkaussääntö, wahwistettu w. 1877.

Nervosien eli n. k. puolisextonteelien luku w. 1873 oli
4,807 ja wero 5 markkaa äyriltä; w. 1874 niitä oli 5,336
ja wero sama kun entisenä wuouna. — W. 1875 ensi kerta kun
wero 1873-wuoden kunnallislain mukaan laskettiin, oli wero-
äyrieu luku 9,877; wuonna 1876 9,513 ja tuli kumpikin
wnosi 6 markkaa weroäyriltä.

Kaupnngin hoitamat lahjoitusrahastot owat:
Johan Kasper Grek'in koulurahasto oli w. 1865 ,5^7 17,825.
Frans Wilhelm Frenckellin „ „ 10,000.
Leskirouwa Johanna Grönluud'in eläkerahasto 1879 „ 8,800.

Kaupungin säästöpankkiin oli w. 1878 talletettawaksi
pantuna 251,476 markkaa.

1 Pormestari
1 Oikeusneuwosmies

F^7
8,000.
3,000.

2 Kunnallisneuwosmiestä 2,000.
1 Kaupunginnotarius 1,200.
1 Kaupungiuwiskaali 2,500.
1 Kaupunginkamreeri 3,000.
1 Kaupunginarkkitehti 2,000.
1 Kaupungiuwouti
1 Kruununkasööri

600.
800.

1 Kaupunginkasööri
2Kaupunginpalwelijaa, kumpikin 400

.
.

1 Poliisikonstaapeli
8 Poliisipalwelijaa, kukin 700 m., yhteensä
I Raastuwan wahtimestari

2,000.
800.

1,000.
5,600.
1,200.

1 Kaupunginlääkäri . 3,500.
1 Vanhempi kätilöin
1 Nuorempi „

300.
200.
100.

1 Rumpari, palkkiota
20 Palowartijaa, kukin 240 m., yhteensä
1 Eläinlääkäri- . -

40.
4,800.

600.
Yhteensä 43,240.
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Kauppa ja teollisuus.
Markkinoita muinaan kaikissa maissa »vietettiin. Suo-

messa ne olilvat tärkeät erittäin Tampereen tienoilla, sentähden
niistä tässä erittäin »vähäsen:

Markkinoita Ili-Satakunnassa enuen oli paljo. Kauppa
ja markkinat oivat kristeyttä wanhempia koko mailmassa. Lap-
palaisten kanssa Pirkkalaiset sortu-kauppausa pitilvät arlvatta-
lvasti talivella. Talwe, dallve, Lapin kielessä on talwi, mutta
tallvadas (kuljetus taltvella) on paikka missä kirkkoa ja mark-
kinoita pidetään. Markkinat oli kirkkopyhiä; mutta niiden
aikoja ja paikkoja on paljo muuteltu. Kurun Aureella „Sak-
san talo oli ennen kun Pirkkalassa oli -kirkko". . Koko Näsi-
järwen awara maakunta oli rantamaihin »verraten supussa;
kun Ristinan kaupunki lv. 1649 perustettiin, »vei joku ainoa
kurulainen Ikaalisten kautta sinne pienen tawarakuormausa;
taikka lvaihtoilvat ylimaiset tuskallisesti jylviänsä silakoihin Tai-
»vassalon Kallen-markKnoilla. Markkinoita Pirkkalassa kutsuivat
„pitäjän häiksi" ja tieten ivanhimmat pidettiin tällä paikkakun-
nalla Harjun Krkkomäellä. Sieltä ne siirrettiin Tammerkos-
kelle. Vanhan lvirsikirjan ajantieto' tv. 1673 mainitsee markki-
nat Tamberkoskella elokuun 15 päilv.*) Vanhin almanakka »v.
1705 tietää kahdesta markkinasta Tammerkoskella: Tammikuun
I—6 päilvinä ja Pertun markkinoista elokunn 24 päilv. Kun ne
muka Tampereella eitvät olleet sotveliaat, niin ne muutettiin 1708
sieltä poijes entiseen paikkaansa^) ja piispan keräjissä 1730
päätettiin ne kirkon läheisyydestä muuttaa Piispalaan taikka
Tampereen kylään. Piispala olikin »vanhanaikasta käsitystä
myöden solvelias, sen kaksi taloa oli Turun piispan »verotaloa,
ja semmoiset oli tatvallisesti olleet pakauain uhripaikkoja, jotka
sitten pyhitettyinä etupäässä määrättiin, „morsiuslahjanaKris-
tukselle", kirkollisiin tarpeihin, joissa uskoa saarnattiin kaup-

*) Tamp. Sanom. 1875 N:o 21.
Commerce Colleg. ordres.
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poihin kokoontuneille. Tampereen kaupuuki on »vähitellen niel-
lyt kaikki likpitäjäin markkinat,' Hämeenkyrön Mahnalan, Häi-
hän Mouhijärwellä, Riihiälcin Kangasalustalla, LauKalan
Urjalan kirkonkylässä, Vesilahden Narlvan Alholahden ran-
nalla. Tyrivään Paalvilan ja Orihweden markkinat. Harjun
ja Piispalan mainiot markkinat olilvat Tampereen kaupungin
alku. Vuonna 1741 se markkinapaikka ehdoteltiin kaupungiksi.
Kunink. päätös elokuuuu 7 p:nä 1801 wahwisti wastaiseksi
„entiset kahdet ivapaat markkinat: syyskuun 2 ja joulukuun
12 päiwänä," muttei suostunut Tamperelaisten tvaltuus-
miehen 1800:u waltiopäiwillä Juha Stadigh'in pyyntöön saada
kolmannet „wanhuudestaan helmikuun 7:nä päiwänä pidetyt,
kun heillä wielä oli suppea liike ja ivarattomuus ostella maa-
laisten jyiviä ja heidän tarpeitansa hankkia." Keisar. päätös
lv. 1822 ei myöskään myöntynyt heidän anomukseen siirtää
Tyrivään ivähä ennemmin lakkautetut markkinat Tampereen
sentähden, että se päilvä, kesäkuun 30, on maanlviljelykselle
tärkeä. Näitä Heinä-maarian markkinoita sittenki kieltoa »vas-
toin »vietettiin, joissa lveneitä erittäin Teiskosta on kaupaksi, »vie-
läpä »vanhan latvan jälkeen kansa tultvaili laskiais-, pääsiäis- ja
ja Tuomon markkinoille, ja lisäksi monen pyhän „runtupäiwiä"
pidettiin. 1867-»vuoden tvaltiopäitväin johdosta hälvitettiin
kaupungin kaikki entiset markkinat ja yksi uusi, helmikuuu, sää-
dettiin. Tätä kesti ainoastaan kaksi ivnotta, ja tv. 1869 wanha
Perttu taas pääsi entiseen oikeuteensa — nykyiset ainoat lailliset
markkinaväin.at. Tampereen markkinoille kokoontui paljo kauppa-
miehiä rantakaupungeista talvaroitansa myymään, likeistä ja
kaukaista herraslväkeä ja maakansaa, kuka sokeria, kahweita ja
muita »vuotuisia tarpeitansa halwemmalla hinnalla ostamaan,
kuka muutoin hulvittelemaan. Suurimmat seurakokoukset oli-
lvat »vuoden 1840'lulvulla tatvallisia. Mutta markknain pa-
hempi puoli on jo astunut näkytviin: ajan ja rahan tuhlaus,
loisteellinen ylpeys, helvoshuijaus, warkaus, pahatauti ja kai-
kellainen irstaisnus. Kun Tampereen kauppiaat owat oppineet
asiojansa paremmin ymmärtämään, markkinat owat kadottaneet
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alkuperäistä kauppa-tarkoistustausa eilvätkä enää solvi nyky-
ajan tarpeisiin. Parempi kotdna maalla säästää ja työtä
tehdä, kun markkinoilla kauniin palmikkonsa »vaihettaa jnnta-
laisten ja reppuryssäin rapateihin.

Sopimatonta tapaa »vielä harjoitettiin maalaisilta talosta
taloon kuljetella talvaroitausa ; mutta piirilääkäri Lönnrotin ja
aptekari Tennbergin »valituksesta armoll. asetuksen kautta säädet-
tiiu lokak. 28 p. 1823 että myydä sai ainoastaan kaupungin torilla.

Kauppa oli iviimeisillä »vuosikymmenillä parhaasta päästä
maatalvarakauppaa. Entisistä kauppioista mainittakoon kauppa-
neulvos Gustaf Lundahl, joka oli hywin etewä mies. Ka-
towuosina 1820-luwun alulla oli hän muita paremmin miet-
tinyt maakuunan tarpeita ja taisi sen »vuoksi hädänalaisia aut-
taa. Siitä hän sai maalaisten, ei ainoastaan likeisten, lvaan
kaukaistenkin suuren luottamuksen. Gustaf Lundahl oli synty-
nyt Tampereella lv. 1783, kuoli 1846. Hänellä oli kaksi lvel-
jestä Johan ja Joel, nekin kauppamiehiä täällä. Heidän isänsä
Birger Luudahl oli syntyänsä ruotsalainen ja perehtyi Tam-
pereella lv. 1782. Kauppaneulvos G. Lundahlin pojat oliivat
Gustaf, tähtitieteen profesfori Helsingissä, Karl lääketieteen
tohtori, tunnettu eteiväksi luonnontutkijaksi; ja tytär Augusta,
naitu Pirkkalan prolvastille Wallenius, etewä kirjallisissa yri-
tyksissä. „Helsingfors Morgonbladen" ensimmäisissä lvuosiker-
roissa on useampia hänen kynäilemiä tuotteita.

Mainittatvaa liikettä Tampereen ivesillä ei ollut enuen-
kun masuunin ja liinatehtaan isännät waratuomari Adolf
Törngren ja ruuKnisäntä Guftaf Wasaftjerua tv. 1858
rakensilvat höyrylaiwat Ahti Näsijärweä ja Laukko Pyhäjärlveä
käymään. Laukolla, joka oli ailvottu talvaraa »viemään kau-
pungin ja Törngrenin kartanon Laukou »välillä Wesilahdessa,
oli paljo »vastuksia, kun kulkureitti ci »vielä ollut »viitotettu,
ja Sotkan lvirta lvajalvaisesti parattu. Höyryaluksen kerran
»valmiina ollessa, ja kun se oli näyttänyt osaalvansa täta
tietä käydä, närnät hankaluudet hallituksen kautta lvähittäin
poistettiin, ja Laukko raiwasi tien ei ainoastaan itsellensä.
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ivaan monelle seuraajalle. Muutamia tvuosia myöhempänä
höyrylailvat Elias Lönnrot ja Wanaja rakennettiin liikettä
kannattamaan Tampereen ja Hämeenlinnan »välillä sillä ta-
ivalla, että Elias Lönnrot kulki Lempoisiin asti Lempälässä,
Wanaja taas sen maakannaksen toiselta puolelta jatkoi käydä
Hämeenlinnaan. Tätä liikkeen hankaluutta hallitus poisti sillä
että se Lempoisiin teetti kaitvannon, joka syksystä 1868 laitva-
liikkeelle atvettiin. Monta muuta höyrylailvaa sitten rakennet-
tiin, ja liike tällä kulkulvälillä tuli aina wilkkaammaksi, kunnes
rautatie Tampereen asti joutui »valmiiksi, jonka perästä sitä
ainoastaan on rutvettu kulkemaan. lotknt pienemmät höyry-
alukset tatvaraa ja lväkeä kaupunkien ja ympäristöjen wälillä
wielä kuljettawat. Ruoiveteläisten pyynnöstä lv. 1825 Mu-
roleen ivirta perattiin, jonka kautta kulkutietä saatiinkaukaisille
toimeen ; wilkkaammaksi liike pohjoisista pitäjistä kuitenkaan ei
tullut. Polttopuita saavaksensa masuunin isännät rakensitvat
purjelailvan „Kurulaiuen", ainoa isompi Näsijärlven aaltoja
kyntälvä alus siksi kun Ahti syntyi ja liikkeelle aina lisäänty-
lvää tvauhtia autoi. Neljänäkymmentä puu-alusta puita
toilvat Tampereelle, ja uusia höyryaluksia melkein »vuosittain
tuli lisään. Höyryalusten kanssa puualusteu oli tväikia Kl-
wata, ja owat lie Tampereella lvuosi »vuodelta »vähentyneet.
Lopulta lvuotta 1878 oli Näsijärlvellä 16 höyrylveuettä 250
helvoistvoimalla, niistä 10 lastia ja sitä enemmän tvetätviä
11 ja 5 höyrylvenettä. Wuonna 1879 rakettiin 3 pientä
hyyrypurtta 26 hewoswoimalla. Kaupungilla on 9 jahtia 114
lastilla ja 14 proomia 314 lastilla.

Kalkein tärkeintä Tampereen liikkeelle on rautatie. Wal-
tiopäilvillä »v. 1863 säädyt määräsilvät 9,244,892 markkaa rau-
tatietä rakennettawaksi Hämeenlinnasta Tampereelle. Hänen
Majesteetinsä Keisari maaliskuun 2 p. lv. 1865 tämän
säätyjen päätöksen lvahivisti. Mutta ajatukset maassamme muut-
tuilvat, Tampereen rautatie jätettiiu silleusä, ja RiihimäK-
Lahden tie, joka sitten Pietariin jatkettiin, tuli sijaan. Wähä
korlvausta toilvotun rautatien lverosta suotiiu Tampereelle, kun
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wesikulkutie Hämeenlinnaan w. 1868 aweltiiii kailvannon kautta
Lempoisissa. Kuu hallitus ei arlvellut »uoilvansa rakentaa rau-
tatietä Hämeeulinnasta Tampereeseen ja Turkuuu, eräät yksi-
tyiset auoiwat sitä saada käsiiusä. W. 1871 kunnallisueulvos
Robert Ullner sai myönnytyksen, jonka hän taas lv. 1872
Ruhtinaille Uchtomski siirsi. Kun tämä ei täyttänyt myön-
nytyksessä pantuja ehtoja, julisti Häneu Majesteetinsä helmi-
kuun 20 p. 1874 sen menetetyksi, jarautatien rakentamisen lval-
tiolvaroilla kohta alotettatvaksi.. Alusta »vuotta 1876 sallittiin
lväliivaraista liikettä sillä uudella tiellä, ja tysn päätettyä Hä-
meenlinuan-Turun-Tampereen rautatie kesäkuun 23 p. 1876
juhlallisesti tvihittiin. Täuä »vuonna on Tampereen-Waasan
rautatyönteko aljettu.

W. 1805 oli kaupungissa 1 tehdas, nimittäin paperipruukki
5 työmiehellä, 2 ivärjäriä, 3 karioaria, 4 hattumaakaria, 3 kruu-
kumaakaria, 2 liiuaukankuria, 2 nluuraria, 2 satulamaakaria,
5 suutaria, 3 kraataria, 4 nikkaria, 2 lvartvaria, 3 samiska-
maakaria ja 2 timpermannia, kaikkiansa 50 mestaria, 14 ki-
sälliä ja 16 aputyömiestä. Samana lvuouna löytyi kaupun-
gissa 35 helvosta, 45 lehmää ja 50 lammasta.

W. 1815 oli paperitehtaassa 40 työntekää ja »verkateh-
taassa 21 työntekiällä

W. 1835 ei ollut mitään tverkatehdasta.
W. 1840 pumpulitehtaassa 58 miestä ja 147 naista. Käsi-

työläisiä 261, joista 103 mestaria ja niiden joukossa 14 »vär-
järiä, 14 karlvaria, 10 hattumakaria, 6 suutaria ja 6 kraataria.

W. 1850 pumpulitehtaassa 230 miestä ja 634 naista,
paperitehtaassa 73 työntekiää, paitsi näitä sukkatehdas 22 ja
öljymylly 4 työntekiällä. Käsityöläisten luku nousi 487, joista
115 mestaria.

W. 1860 oli pumpulitehtaassa 454 miestä ja 1023 uaista;
paitsi entisiä laitoksia oli olutehdas 9, lvillakehrutehdas 12, tu-
litikkutehdas 20 ja tapettitehdas 4 työntekiällä. Käsityöläisten
luku nousi 579, joista 122 mestaria, 338 kisälliä ja oppipoi-
kaa ja 119 työmiestä.
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V. 1865 oli 16 kauppamiestä, 6 ruokakauppiasta, 21
porlvaria ja 48 ajajaa. Paperitehtaassa 94 työutekää, kah-
dessa olutehtaassa 18, öljymyllyssä 6, pumpulitehtaassa 406
miestä ja 746 naista, tvillakehruussa 14, sukkatehtaassa 17 ja
2 tikkutehtaassa 24 työntekiää. Käsityöläisten luku llousi 549,
joista 132 mestaria, 288 kisälliä ja oppipoikaa ja 129 työ-
miestä. Mestareista 7 pakaria, 2 läkkiseppää, 2 Krjannitojaa,
1 nahkuri, 2 rakennusmestaria, 7 luärjäriä, 14 karivaria,
5 keltaivalajaa, 1 lasimestari, 5 kultaseppää, 1 hansikkamaa-
kari, 1 hattumaakari, 3 karttamakaria, 1 instrumentimaakari,
4 seppää, 4 wasKseppää, 5 saweuwalajaa, 1 muurimestari, 9
maalaria, 2 neulamaakaria, 6 satulamakaria, 13 suutaria, 1
nuohari, 7 kraataria, 1 konditori, 7 nikkaria, 7 sortvaria, 3
salivnmiestä, 1 ivannehtia, 3 kelloseppää, 2 lvaunumaakaria,
1 kaidemaakari, 2 sikarimaakaria ja 1 musikantti.

Tehtaita ja keinollisuuden laitoksia Tampereella wuonna 1878.

3 Yli 15
wuodcn
wanhoja.

Alle
15
w.

Omistajan eli isiin-
-3

Oi

3nöitsiän nimi.

Pumpulitehdas, y. m. . . Finlayson & C: o 6 1410 390

Paperitehdas I. E. Frenckell &

Son.
W. v. Nottbeck.

231 B'^ 20

Trikootehdas 2 15 8

Tapeetitehdas I. E. Frenckell &

Son.
Yhtiö. 625 105Pellawatehdas

Öljymylly I. C. Frenckell &

Son.
4'
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Olkipaperitehdas

Masuuui ja konepaja. . .

I. E. Frenckell
Son.

Yhtiö.

!

!
20

2 ! 80 5

Olwipryki Johnsson &Wal-l
tonen.

H. Bergman.

1 9

Haulitehdas 1
l

Nillakehrutehdas Peterson. 1 <», 5

Nahkuri O. Holmbergin ,
leski.

A. Tennberg.

1 2 1

Olwipryki 10

Wäkiwiinan tehdas . . . . lE. I. Granberg.

Tulitikkutehdas lYhtiö. 33 1 6

Samoin H. Eliander. i
Wäkiwiinain tehdas . . . K. Hakuliu. > 2

Verkatehdas Yhtiö. 4
!

!

!

72i 10

Konepaja A. Bränder. 3 3

Maalaus ja lasiuleikkaus . A. Wuorinen. 3

Viinapränni E. Hagelberg. ! 1
!

16

Tampereen höyrypränni . V. I. Granberg. 1 15

Kello tehdas K. Toiwonen. 2

Huonekalujen tehdas . . . W. Hartman. ! 6
>

Puuhiomo Yhtiö. 85

Läkkiteos-tehdas D. Husso. 2

Waate tehdas IP. W. Ahlfors. ! 2
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Kirjannitomis tehdas. . . I. F. Olan. 6

Vaate tehdas K. G. Ekblom.

Wäkiwiinain tehdas. . . . O. Björkell.
!

1

Huonekalujen tehdas . . . G. Lindell.
>

lalin tehdas A. Sommer. 1 15

Nahka tehdas L. Nordström. 1 2

Kello tehdas I. W. Ekendahl. 1 2 3

Paita-tehdas ja pesolaitos I. Peterson. 7, 2

lalin tehdas H. G. Wahlroos. 1

Kahwi-aineitten tehdas. . O. Björkell. 71

Läkki-teos tehdas I. Isaksson. 1

Lasin-leikkaus-tehdas .
.

. K. Lindberg. 1

Leipä-tehdas O. Villandt. 3

Maalaus tehdas O. Nikander. 2

Huonekalujen tehdas . . .

i
10. Solin. 3

Vaatetehdas A. Sjöblom. 2

lalin tehdas K. O. Sundell.

Vaate tehdas !I. F. Ekberg.

lalin tehdas I. Enqwist. 4

Vaate tehdas F. W. Palmroos.
Kattohuopa tehdas . . . . Mtiö. 25
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yllämainitut luwut yhteen luettuna tekee 51 mestaria,
68 kisälliä ja oppipoikaa yli 15 wuoden wanhoja, 2,702 suo-
malaisia ja 16 ulkomaalaisia, sekä 357 alle 15 wuotta.

Tehtaat joitten teosten arwio wuodelta 1878, heidän
oman ilmoituksensa mukaan nousee yli 10,000:een markkaan.

Mäseisowista tehtaista on ainoasti kahdelle, Verkateh-
taalle sekä Mustanlahden Olwiprykille waltiolainoja, yhteensä
92,000 markkaa, annettu.

Pnmpulitehdas
Paperitehdas
Trikootehdas

4,250,000 markkaa.
809,000
42,000

Pellawatehdas
Frenckellin puuhiomo ....

Masuuni ja konepaja
Mustalahden olwipryki....

2,429,985
96,420

139,008
22,030

Willakehru-tehdas 41,700
Onkiniemen olwipryki (Tennberg) 33,630
Tulitikkutehdas. ."

Wäkiwiinain tehdas (Hakulin). .

82,000 „

80,000
Verkatehdas 232,100 „

Wiinapränni (Hagelberg) . . .

Wiinapränni (Granberg) . . .

97,500
78,000

Pellawatehtaan Puuhiomo . . .

Wäkiwiinain tehdas lßjörkell) .

lalin tehdas (Sommer) .
.

.

Kahwiaineitten tehdas (Björkell).
Leipä tehdas (Willandt) . . .

Kattohuopa tehdas

145,000
35,628
30,000
25,000
15,000

120,000
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Wuonna 1878 oli Tampereella seuraawia käsityöläisiä:

Mestaria Oppipoikia

Nk Työstänsä
jatkamia, taanneet.

Kisälliä.
wuod.

Alle 15
wuod.

Wärjäriä 5 4 13
Karwaria.... . 13 1 13 9
Neulamaakaria . .

. 1 1 1
Kulta-soppiä

.
. .

.!

Kello-seppä . . .
.

Kupari-seppiä .
.

.!

Kirjan-niojia. . . .

Satulamaakaria. .
.

8 3 9 2 3
1 1 1
6 1 6 11 1
4 1 4 3 2
5 8 2 8

Hattumaakari . .
.

Sorwaria
1

4 3 23
Gelbjutaria . . . . 3 3 2
Plootu-seppiä . . .

Nikkaria .
. . . .

2 1 1
5 2 4 3 2

Karstamaakaria. . . 3 1 1 1
Waunumaakari . .

. 1
Maalaria 6 1 6 10 1
Kruukumaakaria. .

. 3 2 5 3
Suutaria 16 4 7 2 5
Räätäliä 7 3 7 3 2
Kondiitori ja Leipuri . 1 3 2 2
Leipuria 9 4 6 5 5
Teurastajia . . . . 3 1
Rakennusmestari .

. 1
Muurarimestari. .

. 1 1
Kaitamaakari . .

.
. 1

Sutaria 2 1 1
Makkaramaakan . . 1 1
Seppiä. . . . .

.^ 4 9 8 5
116 28 108 73 44
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Tampereen Pumpulikehruu- ja kutoma-tehtaan perusti
Skottlantilainen James Finlayson, Glasgolv'ista kotoi-
sin, palwelewa keisarill. mekanillisessa pajassa Kolppinassa Pie-
tarin takana. Englantilainen Patterson kertoi hänelle keisari
Aleksanderin muistettalvan lauseen Tammerkoskella, kehottain
häntä tehdasta sinne rakentamaan. Sen johdosta läksi Fin-
layson, jo sitä ennemmin halukas itsetyiseen asentoon päästä.
Suomeen saadaksensa sellvä Tampereen tiloista, näki kosken-
paikan tehtaa-tekoon solveltutvaiseksi ja ryhtyi kohta toimeen
Suomen Hallitukselta pyytää suostumusta tehtaan rakentami-
seen Tampereella. Hänen Majesteetinsä, harrastain oman aat-
teensa toteutumista, mieltyi Finlaysonin Keis. Suomen Senaat-
tiin pantuun auomukseen, ja toukokuun 10 p. 1820 tuli ar-
mollinen päätös yleisesti seuraaivata sisältälvä:

Maa-ala Tampereella oli Suomen lvaltioin luuastettalva,
Finlaysonille omistus-oikeudella aunettatvaksi Hänen Majestee-
tilta likemmältä määräämillä ehdoilla; mutta mitä tulee Fin-
laysonin anomukseen saada useita lvirran lvuolteita Tammer-
koskessa ja määrättyä osaa järlveä sen ylipuolella, niin ruu-
nulla ei uuhin ollut suoraa käytäntölvaltaa, ivaan Finlaysonin
tuli, ajettuaan Tampereen, kääntyä kaupungin-oikeuteen, saa-
vaksensa määrätyksi sopilvaisia joutopaikkoja laitoksillensa, joita
hän kaupungin perustnsehtoja myöden kenenkään estämättä
saa pitää, niin kaulvau kun hänen laitoksensa käylvät. —

Mitä tulee Finlaysonin anomukseen saada asettaa lvalimoa
masinain tekoon, karttunut painamoa, iuerkatehdasta, käsi-
tehdaslaitoksia hienomnlilla rauta-, teras- ja metalli-teoksilla,
oli Finlaysonin kääntyä Senatille Suomessa. — Finlayson sai
oikeuden tullittomasti ulkomailta tuottaa kaikki laitoksillensa tar-
ivittaivia masinoita, joitakuita puulaija ja tekoaineita. Vielä
suotiin Finlaysonille kymmenen lvuotta takaisin saada tullimak-
sut siitä pumpulista, jotahau lvoisi näyttää ivalmistetuksi muussa
häneltä ivasta rakennettaivassa tehtaassa. Lisäksi myönnytet-
tiin Finlaysonille, hänen perillisille ja oikeutensa haltioille Tam-
pereella ja muissa Suomen kaupungeissa alvoimissa kauppa-
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puodeissa myydä kaikkia teoksiansa. Finlayson tinki maa-
miehillensä uskonnonwapautta, ivapautta sotawäen majoiluk-
sesta, ja sota-iveroista, suomalaisen papiston palkkauksesta
omaistensa ja talonsa puolesta. Samassa hauen työssä ole-
wat kwäkerit wapautettiin walanteosta, ollen heidän asiano-
maisille lvirkakunnille annettu kirjalliset wakaamukset sen ohessa
täyden todistuksen sana.

Finlaysonin saattamiseksi siihen tilaan, että hän ivoisi toi-
lvottua tehtaansa asettaa, suotiin hänelle tehtaansa panttausta
ivastaan Suomen tvaltiolta lainaksi 30,000 ruplaa banko assig-
nat korotonna ja lviimeistäkin 20 wuodessa takaisin maksettawaksi.
Vuonna 1820 elokuun 30 päiwänä kontrahti tehtiin ruunun
— jonka asianajaja oli Lars Gabriel v. Haartman, sitten raha-
lvaraston päällikkö — ja kaupungin wälillä, jonka lvaltuus-
miehenä oli kauppias Gustaf Lundahl ja »verkatehtailla Fredrik
Grek Finlaysonin tehtaalle annettaivasta alasta. Sen pää-
ehdot oli:

l.ksi. Tampereen kaupunki antaa ruumille altiiksi käyttä-
mättömän maa-alan N:o 124 talon aseman ja Uudenkadun
jatkossa sekä maa-alan N.o 124-talonaseman pohjoispuolisen
ja kosken itäisen puolen wälillä, Maltin lahdeken suoraan Ku-
ninkaankatuun asti läntisellä puolella ja entisen tviinapolttimon
aseman etelä puolella talon-asemista, saataivasta 300 pankko
ruplan hinnasta; minkä suhteen kaupunkilaiset tehkööt tietä
koskeen rakennettuihin surwin-myllyihinsä, kunnes ne ruunun
toimesta pois siirretään.

2:ksi. Tie pitkin wiinapolttimon-katua koskeen asti pide-
tään auki weden-tuontia warten, ellei knlkukailvantoa saada
aikaan poilttimon-kadun kulmalla.

3:ksi. Kuninkaankatu ulotetaan n. k. polttimon.keoon
lävitse pohjoseenpäin Maltin lahteen asti.

Finlaysonin Tampereen kaupunki oikeuteen annettuun
anomukseen oikeudesta koskeen antoi kaupungin oikeus mar-
raskuun 26 p. 1821 päätöksen, että kun kaupunki oli Finlay-
sonille antanut alan Uudenkadun ja Mältinlahden wälillä, ja
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myös Finlaysonin laitoksia warten ruunun kustannuksella pois-
muutetaan kaikki ivanutusmyllyt pitkin sitä rantaa, ja Finlay-
son sitontunut maksamaan samaa kalastuslveroa, kun kaupungin
rahasto siitä rannikosta saapi, ja kohtnullista on ettei kalastus
tehdaslaitoksia estä, sentähden sekä mahdollisesti nostettalvain
haittain ja riitain poistamiseksi näkee kaupunginoikeus koh-
tunlliseksi, kauppakontrahdissa mennä wuonna elokuun 30 p.
mainituilla ehdoilla, tehtailija James Finlaysonin ivapaan ja
yksinomaiseen nautintowaltaan jättää kanpunginalaiset kosken-
korwat Undestakadusta piimäiseen putonkseen astikka.

Finlayson waimonensa muntti talwella w. 1820 Tampe-
reesen ja asui ivanhassa kun. Gustaf IH.nen aikaisessa wiina-
polttimossa, joka 1800-lvuodesta saakka ci ollut käymässä ja
joka Finlaysonille annetulla alalla oli. Samassa talossa,
mouesti lisättynä ja korjattuua, tehtaan isäntä lvieläkin asuu.

Tehtaaksensa Finlayson rakensi kahdenkertaisen puuta-
lon lvillakehrna warten. Kun ei hänen ensimäinen yrityk-
sensä toiivottaivasti menestynyt, niin hän uudestaan kääntyi
Suomen Hallitukseen, ja Armollisen päätöksen kautta elokuun
28 päiwänä 1824 suotiin Finlaysonille, myöskin 20 wuodeksi
Suomen ivaltiorahastosta 36000 pankko ruplan koroton laina
sillä ehdolla että hänen pciä-keinonsa olisi oletva pumpuli- ja
lvillalangan ja kankaanteko sekä että konepaja ivasta laa-
jennettaisi tekeiväksi ivähempiä kehru-koneita maan työhuo-
neissa käyttää, että ivalimo kohotettaisi englantilaisten ivali-
moin ivertaiseksi, paikkaknnnan köyhiä lapsia otettaisi oppilaiksi,
ja että jokainen Suomalainen opiksensa saisi lvapaasti hänen
laitoksiansa käydä katselemaan.

Finlayson sitten Pnmpulitehtaan laittoi, itse koneitansa
tehden; mutta ei sekään yritys onnistunut, eikä hau nähnyt
jaksalvansa tvelkojansa maksaa, lupauksiansa täyttää Suomen
rnnnulle, kääntyi hän maantiehensä V^l.eeler'in tykö, joka ynnä
Keisari Alexanderi l:n entinen henkilääkäri salaneulvos (^.. A.
liaueh'in ja kunniaporivari O. 3. Nottdeok'in kanssa iv. 1835
otti kaikki Finlaysonin laitokset toimeksensa, sitoumuksiausa ruu-
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nulle suoritettalviksi entisellä toiminimellä Finlayson 6. Comp.
— Finlayson, kwäkari-lahkolainen, oli kaikilta kunnioitettu
jumalinen mies ja hänen hurskas luontonsa kannatti samaa
hylvää sydänalaa hänen työlväellensä. Hänestä ja hänen ajasta
nousi se herätys ja lähetyksen into, joka aina siitä asti on
hengissä pysynyt. Tampereelta Finlayson muutti kotimaahansa
Skottland'iin ja kuoli siellä. Sitten Wheeler siirsi tehtaansa
osuuden herroihin Ranch H Nottbeck, jotka sitä myöden yksin
joutuilvat tehtaan haltioiksi. Wuonna 1836 C. S. Nottbeckin
poika William Nottbeck muutti Tampereen ottamaan tehtaan
pääjohdon käsiinsä ja on siitä asti wielä isäntänä. Kauivan
aikaa tehtaan johdossa yhteisesti oliivat herrat W. v. Nottbeck
ja Ferdinand Uhde. Uhde oli sulo sydämellänsä, ystäwällisellä
ja lanpealla luonteellansa yleisesti «rivossa pidetty ja elää
wielä rakkaassa muistossa kaikilla niillä jotka hänen tuttalvuu-
teen pääsilvät. Vanhalla ijällänsä hän 1860-lnivulla muutti
Berliniin, siellä ahkerasti ivaikuttain lähetystoimessa. Harrastain
kaupungin parasta, lähetti hän sieltä katolvuosina 1000 mark-
kan lahjan silloin laitetun työhuoneen hyiväksi sillä ehdolla että
ainoastaan korko oli käytettäivä, ja kun työhuone loppui, lah-
joitti hän sen rahan täkäläiselle naisyhtiön tyttökoululle. Uhde
kuoli tammik. 1 p. 1874. — Wuonna 1856 tehtaanisäntä William
Nottbeck sekä Pietarissa asulva iveljensäKarl Nottbeck korotettiin
Suomen aatelissäätyyn ja 1857 Suomen Ritari-huoneesen
sisään otettiin nimellä von Nottbeck.

Taiteellisen osan johtajina owat aina olleet englanti-
laisia, joista tätä nykyä lviisi, ja myös eri osakuntain pää-
miehet n. k. mestarit (englantilaisesta sanasta master) mel-
kein yksinomaisesti englantilaisia, ja joista monta täällä owat
woittaneet luottamusta ja ystäwyyttä yleisesti ja työlväeltänsä.
Eteivimmistä mainittakoon Lucas Co ok e, joka täällä päi-
tvänsä päätti, ja kankuriosaston johtaja John Sharples,
joka yli 30 tvuotta tehtahan kuului ja iv. 1877 täällä kuoli.
Kaulvan aikaa täällä asuessansa oli hän tänne kokonaan per-
heltynyt, hänen leskensä wielä Tampereella asuu sekä tyttärensä.
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joista lvanhin Lucia on naittn kauppialle Lars Johan Ham-
maren.

Tehtaasen kuuluu yhdeksän siulrta Kivirakennusta, joista
yksi kuusikertainen, wiisi nelikertaista, suuri makasiini raaka-
aineita warten, kaksinkertainen rakennus lvaalentamista ja pe-
soa warten, snuri wärjäyshuone, koneellinen työpaja ynnä kaa-
snlaitos. Eräs rakennus, lvalmistettuna lv. 1877, sisältää paitsi
laitoksen konttori-huoueita, ainoastaan yhden suuren salin,
joka saa lvalonsa ainoasti katon kautta ja jossa on 950 kan-
gastuolia käymässä. Tämä sali on 229 kyynärää pitkä ja 65
kyynärää lelveä.

Silloin Km nykyiset omistajat ostilvat tehtaan oli siellä
lähes 500 kehrää (spindelia), nyt on niitten luku 50,000. Fin-
laysonin aikana oli työntekijöitten luku ainoasti 50 60

W. 1840 oli 58 miestä ja 14 naista
1850 „ 234 „ 634 „

1860 „ 454 „ 1023 „

1865 „ 406 „ 746 „

ja nyt nousee luku likimitten 2000.
1878 wiioden walmistus mainittiin oleivan 256,000 kap-

palta pumpulikangasta, 2,700,000 naulaa lankoja sekä 75,000
naulaa ivattia. — Tehtaasen kuululvassa puuhuoneessa on ny-
kyään postikonttori ja sähkösanalennätin. Paitsi sitä, että lai-
tos palkkaa oman papin ja kustantaa lääkärihoitoa työntekiöil-
lcusä, ylläpitää se pikkulasten koulua 150 lapselle, kaslvatus-
laitosta (asyli) 50 orpolapselle, lastenkotoa tyttöjä warten jotka
tekelvät työtä tehtaassa. Vielä oit tehtaalla ratviutohuone työn-
teköitä warten, oma myymähuone, asuntohuoneita sekä mesta-
reille että tyontekiöille. Paitsi kaikkia näitä oivat tehtaan omis-
tajat rakennuttaneet rukoushuoneen Kivestä, joka tehtynä goti-
laiseen rakennnsmnotoon lvihittiin elokuun 24 p 1879 ja mak-
saa 100,000 markan lvaiheilla. Kirkko ou ivarustettu 22-ää
uisillä uruilla. Sen oiviscincissä holwikaaressa luetaan senraaiva
kirjoitns: Herra kätkeköön sinun uloskäymises ja sisällckäymi-
ses nyt ja ijankaikkisesti Ps. 121: 8 ja hollvilla kuorin päällä :
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Pyhyys on sinun huonees kaunistus, Herra ijankaikkisesti.
Pf. 93: 5.

Kuiva toisella siwulla näyttää kosken ivarrella ole-
lvaa tehdasta ennenkuin mitään tehdasrakennusta oli koskeu
ivastaisella puolella. Useampia kertoja on tehdas pahaksi on-
neksi joutunut liekkien ivaltaan. Helmikuun 18 p. 1841 paloi
lvanha Finlaysonin rakentama tehdas ; tammikuun 20 p. 1868
paloi suuri, ivähä ennen sitä, kadun ivarrella rakennettu teh-
dashuoneisto, sisältäivä huoneita kutomista, ivärjäämistä ja
kontoria warten, sekä myös nelikertainen rakennus, jossa oli
yli 400 kangastuolia ; heinäkuuu 28 p. 1870 joutui taas. suu-
rin osa siitä kaksi lvuotta tätä ennen palaneesta kutomahuo-
neesta liekkien ivaltaan.

Tehtaan työiväelle on perustettu säästöpankki, johonka
sisäänpanot heinäkuun 1 p. 1879 nousiivat 791,700 markkaan.
Vielä on apukassa lvanhuuksia ja Kwuloisia warten 93,000
markan pääomalla josta maksettiin lv. 1870 apurahoja 13,800
markkaa.

Paperitehtaan perusti w. 1803 Gustaf Lefrén. Se jou-
tui sen jälkeen Kirjakauppiaalle Io h. Christ. Fre u c kellille
toiminimellä I. C. Frenckell ja poika, joka nimi on sitten
pidetty. Tehdas sai oikeutensa huhtikuun 30 p. ja ne uudis-
tettiin syyskuun 7 p. 1871. I. C. Frenckellin jälkeen tuli
poikansa Frans Vilhelm Frenckell tehtaan omistajaksi,
jonka hän suuresti lawensi. Tehdas sijaitsee kuudessa Klvihuo-neessa ja konehistoon kuuluu 30 ivalilaitosta, 3 paperi- ja 3
siloituskonetta sekä kolme lumppukeittokouetta, joita käyttää
6 turbinia 350 hetvosivoimalla. Etelvin raaka-aine lumppu
kootaan suureksi osaksi Suomessa. Lähes puoli walmistusta,
joka on 60,000 riisiä paitsi 70,000 naulaa paperia, käytetään
maassamme; loppu suurimmaksi osaksi menee Venäjään ja
sen Itämeren maihin.

Jo ennen tämän paperitehtaan perustusta lienee Tam-
pereella paperia tvalmistettu. Abraham Häggman, kuollut 1781,
mainitaan olleen ensimäisenä paperinlvalmistajana täällä ja
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wielä kerrotaan, että eräs Glas niminen oli täällä tehnyt pa-
peria ja lienee ollut se, joka ensiksi pani alkuun nykyisen tehtaan.

Tehtaanhaltia Frans Wilhelm Frenckell lvalittiin Tam-
pereen kaupungin edustajaksi lvaltiopäiivillä 1863; samassa
myöskin Hämeenlinnan kaupunki hänen siihen lvalitsi, mntta
käskettiin omaa edusmiestä lvalita. Uudestaan kaupungin e-
dustajaksi 1867-wuoden waltiopäitviksi walittuna Frenckell ni-
mitettiin porlvarisäcidyn puhemieheksi, ja kaupunki jäi ilman
edusmiehettä ; kuitenkin porlvaristo, kokoontuneena toista edus-
miestä Frenckellin sijaan lvalitsemaan, ilmoitti ei jaksalvansa
silloisten rasitusten aikana kahta edusmiestä palkata. Frenckell
suositettiin kauppaneutvoksen nimellä ja teroitettiin lapsinensa
perillisineusä tv. 1868 aatelis-fäätyyn ja sifäänotettiin Suomen
Ritarihuoneesen nimellä von Frenckell. Hänen kuolemansa
jälkeen 1878 hoitaa poikansa Waldemar von Frenckell teh-
taan perillisten puolesta. Nimitoimisto I. C. Frenckell ja poika
omistaa paperitehtaassa lvieressä myös toisen tehtaan, joka
kemiallisesti lvalmistaa paperiaineksia oljista. Tätä tehdasta,
joka on oikeutettu helmikuun 28 p. 1864 ja toukokuun 18 p.
1874, käyttää 80 helvosivoimanen turbini, joka pitää käymässä
myös öljymyllyn, jonka perusti tv. 1843 aptekari W. Tennberg
ja jonka tvuotinen pellalvansiemenen tartvitseminen mainitaan
oleivan nom 200 tynnyriä.

Tampereen masuuni on oikeutettu joulukuun 17p. 1842.
Sen rakensilvat seuraaivana wuonna salaneulvos August
Ramsay ja Laamanni Nils Idman, ja myytiin siihen kuu-
luivan sahan kanssa iv. 1856 Östermyran rautatehtaan omista-
jalle Gustaf Vasastjernalle, joka perusti siihen konepajan
ja ivalimon. Nämät laitokset joutuiivat tv. 1861 Tampereen
liina- ja rautateoksien osakeyhtiölle. Konepaja, jota käyttää
yksi turbini, sisältää 4 pnra-, 2 höylä- ja 2 pistokonetta. Kone^
pajan työnteköin apukassa nousi lv. 1878 12,500 markkaan.

Liinatehdaö, kankuri- ja lvaaleutamislaitoksen kanssa tuli
oikeutetuksi heinät. 12 p. 1856. Varatuomari Adolf Törn-
grenin rakentamana joutui se 1861 Tampereen Liina- jaRauta-
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teoksien osakeyhtiölle. Laitoksella, jotakäyttää 5 turbinia yhteensä
390 heivosivoimaa, on 8050 kehrää (spindeliä) ja 195 kan-
gastuolia. Tehdas lämmitetään höyryllä putkijohtojen kautta
kahdesta höyrypannusta. Vuotinen pellawan tarwitseminen
on 75 ja 90,000 LT.skän wälillä, josta puoli saadaan Suo-
mesta ja loppu Venäjältä. Vuotinen ivalmistus on lähes
1,200,000 naulaa lankoja ja 22,000 kappalta kangasta ja sen
yhteen laskettu arlvo nousee lähes kolme miljonan markan ivai-
heelle. Laitoksella on oma 350 miehen lvapaehtoinen palokunta
ja 4 ruiskua. Tehdas pitää koulun poikia ja tyttöjä warten,
perustettuna lv. 1860 ja sijoitettuna omaan kahdenkertaiseen
kouluhuoneeu, rakennettuna 1872 ja lvarustettuua kahdenääni-
sillä uruilla; oppilasten luku lv. 1879 oli 71 poikaa ja 75
tyttöä. Työniväestön kirjasto säilytetään kouluhuoneessa ja
sen apnkassa, jonka työntekijät owat perustaneet, nousi 1878
tvuoden lopulla 65,400 markkaan.

Puuhiomo, sijoitettuna Liinatehtaan aluella, on erään
lv. 1872 yhtiön perustama. Sitä käyttää 10 turbinia 330 he-
ivosen tvoimalla. Masuunin, Liinatehtaan sekä Puuhiomon
nykyinen toimitusjohtaja on tvarokonsuli F. E. Wahlgren.

Werkatehdaöta, oikeutettuna toukokuun 23 p. 1851, käyt-
tää 3 turbinia ja sillä on 1322 Kerutinta (spindeliä) ja30 kan-
gastuolia. Vuotinen willan tarwitseminen on lähes 49,000
naulaa ja on lvalmistus 40,000 kyynärää iverkaa ja lähes
69,000 naulaa willalankoja. Toimitus-johtajana tätä nykyä on
C. G. A. Dahlbom.

Willakehru- ja kutomatehdaö, oikeutettu elok. 18 p. 1847
on marrask. 7 p. 1810 toiminimellä: Th.s Petterson. Sen
käytinivoima on ivesiratas, johtaja: John Petterson.

Aöfaltihuopatehdai., oikeutettu heinäkuussa 1877. Raaka-
aineina käytetään ivillalumpuja ja terivaa. Toimitusjohtaja
on tuomari Adolf Törngren.
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Kouluja.
Tampereen Alkeiskouluista Pedagogia on ivanhin. Se

perustettiiu w. 1812 ja kesti 1840 lvuodeu saakka. Koulun
kahdenkertainen talo, johon ivasta iv. 1838 kahdenkertaisia
ikkunoita saatiin, oli torin ivarrella. Kouluttajan palkka oli
15 tynnyriä jyiviä, joita hänen piti lähteä Porin makasinistä
perimään.

Sen ivanhin ja merkillisin opettaja oli silos, maisteri
Thomas Timotheus Kriander. Pappina Marttilassa hän lvirka-
tveljensä kanssa ja yksissä neutvoissa lukukinkerillä erään
mielipuoli talonpojan rankaisi sillä että hän salpasi häntä
uuniin, joka leipomisesta wielä oli lämmin. Mies häyryyn
tukehtui ja kuolleena ivedettiin ulos. Kriauder lveti siitä
hengen-sakkoa, tarsei Krkonrangaistuksen ja pantiin pois Mi-
ralta, johon hän ei enää takaisin päässyt. Hoivioikens ja
Keisar. Majesteetti hänen tuomionsa lvahtvisti. „Mutta kun
hän ennen sitä rikosta nuhteettomasti joutuu ajan oli toisen
kollegan lviran Turun katedralikoulussa toimittanut sekä pas-
torintutkntoa käynyt, eikä hänen rangaistuksensa perästä hä-
nen käytöksensä moitittu; niin hän tv. 1812 asetettiin ivara-
pedagogiksi Tampereen, ja seuraamana wuonna »vakinaiseksi ja
oli siinä ivirassa kumminkin wielä iv. 1832. Koskessa hän
kalasti helmisimpsukoita ja lahjoitti keisari Aleksander I.lle
niistä helmirihman, josta hän palkinnoksi sai komean sormuk-
sen. Kalastamisessansa hän äriän jakäteisen luonteensa kautta
joutui riitaan erään englantilaisen kanssa, joka kotimaastansa
hankkimilla paremmilla neulvoilla myös helmiä kalasteli. Opet-
tajia hänen perästä oli:

Daniel HezeKel Hilden, nyt prowastina Wehmalla.
Vilhelm Ingman.

Wuonna 1842 asetettiin Ali-Alkeiskoulu kahdella luo
kalla, johon kolmas tuli 1844. Se lakkasi 1875.

Rehtorit: Fredrik Ferdinand v. Pfaler.
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Berndt Adolf Reinholm 1849, sitte Haminan Kadettikou-
lun pastori.

Edwin Karsten, nyt kirkkoherrana Kuitvalahdessa.
Neliluokkainen Malkeiskoulu Tampereella alvettiin Syys-

kuun 1 p:nä 1860 ja jatkettiin kesäknun 15 p:ään 1876, jolloin
se sai jättää sijansa neliluokkaiselle realikoululle, joka elokuun
5 p:nä 1873 annetun Arm. kirjeen johdosta määrättiin Tam-
pereelle. Malkeiskoulussa oli yllämainitun ajan kuluessa ollut
349 oppilasta, joista 136 Tampereelta ja 213 mualta kolosin.
Koulun oppimäärän on suorittanut 134 oppilasta.

Oppilaitten lukumäärä syyslukukauden alussa joka lvuosi
on ollut

Koulun mäkinaiset opettajat koulun toimeenpanemisesta
sen lakkaamiseen saakka owat olleet:
Adolf Fredrik Rosendal, rehtori ja uskonnon opettaja f 1876.

Johan Stolpe, historian kollega.
Frans Ewald Jernberg, latinan kielen kollega.
Karl Gustaf Söderlund, wenäjän kielen opettaja.
August Hilden, ivoimistelun opettaja, nyt Marttilan

kirkkoherra.
F. W. Bergroth, matematikin kollega 1863—1866.
G. Corander, matem. kollega 1867 f 1870.

Tampereen neliluokkainen Realikoulu alvettiin Syysk. 1
p:nä 1873 yhdellä luokalla ja tuli ivasta syyslukukaudella 187?
täysiluokkaiseksi.

1860 41. 1869 .. 101.
1861. 57. 1870 108.
1862 69. 1871 118.
1863 82. 1872 102.
1864 82. 1873 kewätlukukauden 103.
1865 89. „ syyslukukauden 3:lla luokalla 73.
1866 88. 1874 „ 2:lla „ 37.
1867
1868

91.
105.

1875
„ 1:llä „ 14.

1876 kewätlukukauden l.llä „ 12.
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Oppilasten luku on ollut:
1873 10.
1874 21.
1875 23.

1876 27.
1877 35.
1878 45.

Näistä owat tähän saakka kaksi suorittaneet koulun luku-
määrää.

Realikoulun lvirkaa tekeivä rehtori 1873—1876 oli M-
alkeiskoulun rehtori A. F. Rosendal.

Axel Gabriel Borg kollega matematikissa,rehtori 1876—77.
Johan Stolpe, kollega historiassa, rehtori 1877.

Kollegat : Frans Ewald Jernberg, ruotsin ja saksan Keli 1875.
Otto Rudolf Borg, alkeis-matematiki ja luonnontiede 1875.
Edward Mannulin, matematik ja fysik 1877.
Karl'Gustaf Söderlund, wenäjän kielen opettaja 1874.
Fanny Henriette Björnström, piirustus, iv. t. 1875,

ivak. 1876.
Anders Terlvo, laulanto, iv. t. 1875, ivak. 1876.
Fredrik läderholm 1876.

Korkeempia kansakouluja neljällä mies-, kolmella nais-
opettajalla on kaikkiaan seitsemän. Poikain koulussa on 1879
oppilaista 155, tyttöin koulussa 97 eli yhteensä 252.

Alempia kansakouluja on iviisi. Niissä on tätä nykyä
kaikkiaan 226 oppilasta.

Alemmissa ja alemmissa yhteensä 478 oppilasta.
Paitsi näitä on kaupungissa yksityinen ruotsalainen Nais-

koulu 40:llä oppilaalla, joka on nauttinut ivaltioapua. Wielä
on naisyhtiön Tyttökoulu.

Tehtaitten kouluja erittäin owat: Pumpulitehtaan, Liina-
tehtaan ja Frenckellin lahjoittaman lvaraston koulut. Näissä
kaikissa kouluissa opetetaan tätä nykyä kaikkiaan 825 lasta.
Kaupungilla sekä tehtailla on wielä lisäksi Sunnuntai-ja Ehtoo-
kontuja.



76

Papit.
Tampereen wanhassa kirkonkirjassa, joka alkaa lv. 1795,

laivataan seuraaiva kirjoitus: „Kun Ruotsin kullinkaan, Gus-
taa Hl:n perustuskirjeeu kautta, anuettu lokakuuu 1 päitväliä
1779, kaupunki on perustettu Tammerkoskeu ranualle, Tam-
pereen Säterirystholliu maalla, owat kaupunkilaiset tuielä muu-
tamia tvuosia sev jälestä, mitell enuenkiil, iviettäiteet jumalan-
palwelusta Messukyläu emäkrkossa, ja sev ajau kulliessa sil-
loiu tällöin lvuoteensa Messukylän papisto pitänyt jumalan-
pallvelusta kaupungissakin, niin sanotussa Pränni-pytingissä
kosken ylipuolella; mutta lv. 1786 saiivat kaupunkilaiset eri
saarnahuoneen, asetettu rysthollin ivanhan suureu pytinkill ete-
läiseen päähän, ja seisowa torin koillisessa kulmassa, lähellä
koskea, sekä samana muonna oman ensimäisen pappinsa, herra
Maisteri Abraham Lilius, joka oli sangen oppinut mies. Hän
muutti Tampereelta 1794 PiikKööu, oli sittemmin kirkkoher-
rana Urjalassa ja kuoli korkeassa ijässä kirkkoherralla Messu-
kylässä. Mainitusta ajasta lukein, on jumalanpalvelustatäällä
pidetty kaikki pyhät lvuorottain suomen ja ruotsin kielellä ja
suurempina juhlina molemmilla Kelillä. - - W. 1795 määräsi
Turun Tuomiokapituli kirkkoherran apulaisen Nuotvedellä lo-
hau Videman kaupungin saarnaajaksi Tampereelle, jota Mir-
kaa hän 1000 kuparitaalarin tvuotisella palkalla toimitti, kun-
nes hän. Tuomiokapitulin tuomion kautta tammikuuu 9 päilv.
1811, irstaisuutensa ja mouien wirkawirheittensä tähden pan-
tiin pois papinlviralta. Hän kuoli huhtikuun 27 p. 1812. -

Meisessä kirkonkokouksessa joka pidettiin toukok. 19 päiwäuä
1811 kaupuugin saarnahuoneessa, korottilvat kaupunkilaiset —

sillä ehdolla, etta kolmesta waaliiupannusta saisiwat walita yh-
den — kaupnngin saarnaajan palkan 400 ruplaan paperia,
jonka palkan kaupunki maksoi muosittain takseeraukseu mukaan.
Tämän johdosta Turun tuomiokapitulin kolme pappia Maalille
pantua, lvalitsi seurakunta yksimielisesti kirkkoherran apulaisen
Kangasalla Johan Esbjörn heinäkuun 5 päilv. 1812 kaupungin
saarnaajaksi. Esbjörnin jälestä owat kaupungin saarnaajat olleet:
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HermanHellén w. 1824—1832, kuollut Ulwilanprowastina;
Gustaf Bränder w. 1832—1837, kuollut Mouhijärwen

kappalaisena 1869;
Josef Grönberg w. 1837-1861, Messukylän prowasti;
Gustaf Hackstedt 1861,. kuollut 1863;

Karl Alfred Sadenius armowuoden saarnaaja 1864—1867,
Möjärtven kappalainen ;

Johan Wilhelm Nybergh 1867—1872, muutti täältä
Pälkäneen kirkkoherraksi ja sieltä Wähän Kyröön;

Anders Oskar Törnudd 1873-1879, Virolahden kirkko-
herra;

Karl Alfred Tallqivist tvirkaateketvä 1879.
Kaupungin iväestö teki 1811 ivuoden alussa 682 henkeä,

ja sen mukaan kuin tväestö karttui ja pappien työ lisääntyi,
sen lverran on myös pappien palkkaakin lisätty. Keisarillisen
päätöksen johdosta, annettu toukok. 11 p. 1822, myönnettiin
kaupunginsaarnaajalle kaksinkertaiset tvirkalvuodet, joka oikeus
sittemmin on lakannut. Vuonna 1824 marrask. 24 p., jolloin
kaupuligiu Mäkiluku oli noin 1200 henkeä, sai kaupungin saar-
naaja huoneenhyyryrahoja 12 killinkiä ruotsin riksiä tv ero-osalta,
jotka sitten korotettiin 18 killinkiin lvero-osalta. Seuraaivan
kolmen ivuosikymmenen ajalla lisääntyi kaupungin tväestö kol-
mikertaisesti ja teki 1855 ivuoden lopulla 3,820 henkeä. Näin
snnren seurakunuan hoito oli jo tätä ennen pidetty yhdelle pa-
pille liian raskaana, josta syystä pumpulitehdas-yhtiö omalla
kustanuuksella otti oman pappinsa ja tähän Mirkaan tv. 1846
kutsui Frans Henrik Bergroth'iu. Hän seuraatvana lvuonua muutti
Keuruun, jonka kirkkoherra hän on. Hanen jälkeensä nimitet-
tiin lv. 1847 siihen hänen lveljensä, nykyinen kaupungin saar-
naaja Berndt Gustaf Bergroth. 2)leisessä kirkonkokouksessa mar-
rask. 2 p. 1856 määrättiin senaikuiselle kaupunginsaarnaajalle
korotettu palkka, jonka hänen jälkeisensäkin owat nauttineet.
Tämän määräyksen johdosta teki kaupunginsaarnaajan palkka :

50 kopekkaa hopeassa jokaiselta kaupungin 800 lvero-osalta, eli
400 ruplaa hopeassa, ja paitsi sitä lvirkamiehiltä ja mallas-
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säätyisiltä yksi rupla, alhaisemmilta ivirkamiehiltä 50 kopekkaa
sekä työmiehiltä ja niiden lvertaisilta 25 kopekkaa hopeassa, joka
perhekunnalta. Wielä sai kaupunginsaarnaaja hyyryrahaa 20
kopekkaa joka lvero-osalta. Jos tvero-osat eitvät riittäneet täyt-
tämään palkkaa 400 ruplaa sekä hyyryrahoja, otettiin puuttutva
kaupungin yhteisistä waroista. Paitsi näitä palkka-etuja sai
kaupunginsaarnaaja joka ripillä-käyneeltä hengeltä kantaa 5 ko-
pekkaa hopiassa pääsiäsrahaa ja samaten kuin siihenkin asti
nauttia hänelle entiseltään annettua maata sekä entisen talvan
mukaan hänen kantamiansa testamenttia ja kolehtia. — Aikai-
semman määräyksen mnkaan on kaupunginsaarnaajalla oikeus,
jos hän niin tahtoo, mainitun maan kortvaukseksi kaupungin-
kassasta kantaa 20 ruplaa 28 kopekkaa hopeassa. Koskelva
niitä neljää kolehtia, jotka kanpunginsaarnaaja ennen on kan-
tannt, määräsi seurakunta kirkonkokouksessa toukokuun 4 p. 1863,
etta kaupunginsaarnaaja saisi kaksi ja tehtaansaarnaaja kaksi ko-
lehtia;' kirkonkokouksessa tammikuun 21 p. 1866 myönnettiin
tehtaansaarnaajalle Bergroth, niin kaulvan kuin hän nykyisessä
tvirassaan pysyy, samaten kuin kaupuuginsaarnaajallenkin päci-
siäisrahaa 20 penniä jokaiselta ripillä-käyneeltä hengeltä, jo-
hon maksoon pumpulitehtaalaisetKn suostuilvat.

Wirkatalon rakentamiseksi kaupungin saarnaajalle oli
ivähitellen ivaroja koottu, ja kirkonkokouksessa toukokuun 16
päiwänä 1865 päätettiin, että nämät ivarat, joita silloin oli
6,800 markkaa, käytettäisiin pappilan rakentamiseksi, ja että
paitsi sitä otettaisiin laina, joka kuoletettaisiin kaupunginsaar-
naajalle meriosista karttulvilla hyyryrahoilla; ja toisessa ko-

kouksessa elokuun 1 p. samaa ivuotta hyiväksyttiin pappilan
huoneitten paikka jariitinki, jonka rakentaminen tarjottiin urak-
kahuutokaupalla ja jonka pitäisi oleman ivalmiina lokakuun 1
päiiväksi 1866. Elokuun 19 p. 1865 kaupunkia kohdannut tuli-
palo esti tämän päätöksen toimeen saattamista ja on lvieläkin
jätetty toistaseksi.

Yleisessä kirkonkokouksessa syyskuun 11 p. 1866 päätet-
tiin pyytää Tampereen erottamista omaksi kirkkoherrakunnaksi.
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jolloin tnlewalle Kkkoherralle määrättiin 5000 markkaa palkkaa,
pääsiäisrahat siihen luettuina, sekä wirkatalo, jonka ohessa kau-
punginsaarnaaja olisi lvastedeskin pidettäivä ja palkattaiva niin-
kuin ennenkin. Tämä päätös kuitenkin kumottiin tehdyn ivali-
tuksen tähden.

Papiston palkkaus kirkonkokouksessa keskusteltua päätti
K. Majesteetti armoll. kirjeen kautta kesäkuun 13 p. w. 1870
Tampereen seurakunnan erottamisen Messukylästä eri kirkko-
kunnaksi, niinpian kun Messukylästä kirkkoherran tila joutuu
auki sekä uusi kirkko on täysi tvalmis. Tulemalle kirkkoherralle
määrättiiu silloin palkkaa 6300 markkaa ja kappalaiselle 2200 m.

W. 1877 huhtikuun 18 p. kirkonkokouksessa suostuttiin seu-
rakunnan pappien ja Krkonpaliveliain palkoista, toukokuun
l:sestä päiivästä 1877 maksettaivista :

Seurakuntaa pallvelee 2 pappia, kirkkoherra, johon saar-
naja suorastaan, Messukylän Krkkoherraiviran ensikerran aivo-
naiseksi jouduttua, pääsee, ja kappalainen. Edellisen palkkaedut
owat saarnajan, eli kaikkiaan 7000 markkaa, 1000:lla markalla
lisättynä, josta 500' m. huonewuokralisäykseksi, 500 m. n. s.
pienten tulojen korivaukseksi. Kappalainen, ensikerran ilman
ivaaliehdotusta kutsuttalva ja ivelivollinen kolme päiivää ivii-
kossa auttamaan pastoria kansliatöissä saa, 3200 markkaa.
Lukkari, joka samassa on nrkujen soittaja, saa 2000 markkaa,
mutta palkkaa itse ur'uinpolkjan. Kirkonisännöitsijän palkka
on 800 markkaa. Werotu on niihin tarpeihin näin: 16 tvuottas
täyttäneet maksalvat: lvaimot, lesket, ja 21 tvuotta nuorem-
mat henkilöt wanhempainsa kodissa ja joilla ei ole pallvelusta
ja tnloja 1 markan, muista kaikista miespuolet 2, ivaimou-
puolet 1 m. 50 p. Tarlvittalva lisä jaetaan tasaan samaksi
wuodeksi määrätyille weroäyrille. Papin palkkaa maksaiva
maksaa lviini- ja kynttilärahoiksi 15 penniä, ripillä käyivät
ulkoseurakuntalaiset joka kerralta myös 15 p.

Mfityisistä toimituksista kaupungin papit faaivat palk-
kioksi: aivioonlvihKmisestä papin luona 2 markkaa, lapsenkas-
tamisesta papin luona 1 markan, ruumiinsiunaamisesta taival-
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lisella juhlamenolla, pait korivansta heivosesta, 2 markkaa.
Mainetodistuksista maksetaan 50 penniä, mutta muuttotodis-
tukset annetaan ilmaisiksi. Köyhät owat maksutta paliveltaivat,
Krkkoonotosta papin luona sekä sairaitten oppimisesta älköön
myöskään maksua tvaadittako. Kirkonkokouksen pitäjä olkoon
welwollinen tvaadittaissa 1 markan palkkiolla jokaiselta lehdeltä
laillisella ajalla antamaan otteen kirkonkokouksen pöytäkirjasta.

Kirllo.
Muinaisella Tammerkosken säterin herrasiväellä — su-

mut Creutz, Kurk, Boije y. m. — ja heidän palivelusiväellä oli
puolen penikulman päässä KilviKrkon pitäjän kirkossa etumai-
nen kaksijakonen penkki, ja parlvella oli tila kartanon töllimie-
hilla ja „koskkunnan nuorisolla". Tampereen kaupunkilaiset en-
sin käiviivät siellä kirkkoa niinkuin ennemminkin. Harjun kirk-
koon kaupungin länsipuolella oli melkein yhtä pitkä matka.
Wuonna 1807 pyysiwät Tamperelaiset Pirkkalan kirkon sijoit-
tamista kaupunkiinsa; seuraalvana wuonna anoiivat he muuta-
mia taloja Pirkkalasta ja KiiviKrkolta saada kaupungin seura-
kunnan yhteyteen, ja iv. 1819 tahtoilvat he Harjun kappelikun-
nan kanssansa yhdistää. Kaikki nämät anomukset asianomais-
ten oikeustojen tuomiolla meuitvät myttyyn. Vuonna 1809
nostettiin KiwiKrkon pitäjän kokouksessa kysymys KilviKrkon
emäseurakunnan jaosta. Kohta Tampereen perustettua kirkko
itse kaupunkiin tarlvittiin. Tampereen rysthollin talo otettiin
hätälvaraiseksi kirkoksi, ja siihen seurakunta saikin tytyä 45
ivuotta. Tama ci muuta ollut kun Tampereen rysthollista
peritty asuminpa, joka seisoi nykyisen Krkkotapulin paikalla
pitkinpäin koskea. Se tatvataan myös „saarnahuoneen" ni-
mellä jo lv. 1786, Km 25 riksillä palkattu ensimäinen kan^
pungin mäkinainen saarnaaja siellä kirkonkokousta piti. Uusi
kirkko eli nykyinen rakennettiin iv. 1824, johon keisari Alek-
sander I myös apurahaa antoi. Vanha, ahdas ja sopimatoin
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rukoushuone alvissionisfa myytiin ja on nyt Kuninkaankadun
ivarrella matalin, nahkuri Karlssonin talo, taas tväliseinällä
niinkuin muinaan ennen kun se kirkkona oli.

Nykyinen puukirkko rakennettiin 1824 ja korjattiin 1847.
Sen alttaritaulu on Rob. Ekmanein tekemä, lv. 1831 ostettu
283 pankko riksillä; kehys siihen maksoi 173 riksiä. Alttari-
taulun yläpuolella on korkokuloaus näyttälvä uskonnon tvai-
moihmisen muodolla. Urut, Thulé'n tekemiä iv. 1848, owat
11 äänistä ja maksoiivat 1,200 h. ruplaa. W. 1835 kirkko pa-
loivakuutettiin. Kello Krkontapulissa on Ilmajoen I. Konnin
tekemä. Joka ivuosi wähä ennen joulua lukkari kätvi ympäri
kyntteliä kokoomaan kirkon walaistamiseksi jouluna sekä pa-
peille ja itsellensä, kunnes kirkonkokouksessa lokak. 16 p. 1860
päätettiin ivastedes kynttilät kustantaa kirkon iviinirahastosta,
josta syystä kunkin maksu tähän rahastoon korotettiin kol-
mesta hop. kopekasta neljään.

Tarivittatvasta uudesta kirkosta on monta kymmentä
lvuotta puuhattu. Ensin aiivottiin ivanhaa laajentaa, mutta
sitten päätettiin 1860-luivulla uutta rakentaa ja siihen tarpee-
sen rahawaroja wuotuisesti koottiin, jotka, poisluettua mitä
tähän saakka aljettuun uuden kirkon tekoon on kulutettu, nou-
seivat yli 130,000 markan. Kirkon asema oli määrätty Musta-
lahden lvuorelle, mutta siitä luoivuttiin ja oltiin kahdella
lvaiheella olisiko torilla paras paikka nykyisen kirkon ivieressä,
ivai hautausmaan ja kaupungin wälillä kussa Mustalahdenkatu
käy Kauppa< ja Hämeenkadun poikki; tähän lviimeiseen se
joutui ja on tästä ivuodesta tekeellä.

Kaupungin etuuksia saadessa Tampere oli Ruotsin ival-
takunnassa ensimäinen kaupunki jolle säädetty oli että hautaus-
maa piti oleman kirkon ja kirkkomaan ulkopuolella. *)

Alulla 1860-lukua alivoitiin täkäläisiä englantilaisia war-
ten eri kirkko Mustalahdenlvuorelle, mutta, ivailla sekä täällä
että Englannissa listoilla koottua rahaa oli warossa, asia

*) Nabenius. Sweriges Kyrto-Rätt p. 303.
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raukesi tyhjään senlvuoksi, että huomaittiin täkäläisten englan-
tilaisten ei oleivan yhtä, ivaan useampaa lahkokuntaa.

Wäestö. Kaupungin iväkiluku ensimmäisten 15 wuosien
kuluessa ei ole kirjoihin pantu. Eräässä meille annetussa
luettelossa tväestöstä kaupungin ensimmäisinä 6 lvuosina ta-
ivataan tuskin yhtäkään ainoata nykyistä sukua.

Tampereen ensimmäinen kirkonkirja on ivnodelta 1795
ja näyttää seuraalvaista :

Kuinka Tampereen wäestö on tämän ivuosisadan alusta
lisääntynyt, näkyy seuraamasta otteesta iviiden ivuoden lväK-
luivustoista.

1795
Syntyneitä.

22
Kuolleita.

9
Wihittyjä pariskuntia.

4
1796 16 7 5
1797 19 14 3
1798 20 18 5
1799 16 10 0
1800 2
1801 7

1800
Miesp.

231
Naisp.
232

Yhteen.
463

Perhekuntaa.

1805 274 328 602 120
1810 315 367 682 126
1815 281 412 793 139
1820 465 491 956 162
1825 638 664 1302 161
1830 789 796 1585 291
1835 769 808 1577 320
1840 845 974 1819 341
1845 1115 1398 2513 458
1850 1343 1764 3207 596
1855 1628 2192 3820 617
1860 2240 2992 5232 840
1865 2449 3089 5538 1011
1870 6869
1875 8800
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Syntyneitä
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j
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>!
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Iso wäenlisäys 1877 riippuu siitä että sinä wuonna
Messukylän seurakunnasta siirrettiin kaupunkiin 2,989 henk.,
1380 mies- ja 1,609 naispuolta. — 1878 tv. lopulla teki kau-
pungin wäestö 12,440.

Kaikki nämät tiedot ja numerot, jotka tässä owat esiin tuo-
dut, osoittaivat kuinka Tampere, alussa pienevä kaupuukina köy-
hässä ja kaukaisessa maakunnassa, ensimäisinä ivuosikymmeninä
ei liioin karttunut; ivasta siitä ajasta, jolloin pumpulitehdas
tänne perustettiin, on Tampereen ivuosi ivuodelta karttuiva
ivaurastuiuinen ja wäenlisäys luettaiva. Tampereen tulee
ivarallisuudestansa kiittää tehtaitansa ja niitten kautta liikkeelle
pantuja rahoja ; senivuoksi sai Tampereen kaupunki ivähemmän
kuin muut maamme paikkakunnat kärsiä katotvuosina 1867—68
köyhän ajan rasituksia. Waltion yleisiä rakennuksia eikä myös
suurempia tvirkalaitoksia täällä ole. Tamperelaiset, menneitä
aikoja muistelleu, owat nähneet welwollisuutenansa juhlana
imettää kaupunkinsa satatvuotista syntymäpäiivää. Sen muis-
toksi owat kaupungin ivaltuusmiehet kokouksessa syyskuun 24
päiiv. 1879 määränneet heidän käytettälviksi annetuista iva-
roista 10,000 markkaa warastoksi, jonka korko on taytettälvä
tästälähin kaupungissa syntyiväin lasten hyiväksi.
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Juhlaa warten määrätty toimikunta on kaupungilaisille
julistanut seuraaivan ohjelman päitvän imettämiseksi:

Juhla-ohjelma Lokakuun 1 p:nii 1879.
Kello 8 e. pp. Ammutaan kanuunilla.

„11 „ tapahtuu kirkonkellojen soittaminen, jonka jäl-
keen kaikki liike seisautettakoon.

„12 „ Jumalan paltvelus kaupungin kauppatorilla.
sen jälkeen juhlapuhe sekä ammutaan kanuunilla.

4'/4 j. PP. luhlapäiivälliset seurahuoneessa.
„ 7 „ Soitsukulku kaupungin Vapaehtoiselta palo-

sammutuskunnalta.
7'/2 „ Loistotulitus ja juhlawalaistus kaupungin es-

planadeissa.
„ B'/2 „ luhlatanssi seurahuoneessa.

Sadeilman sattuessa tapahtuu jumalanpalivelus kirkossa
ja juhlapuhe pidetään tanssihuivissa.

Pääsylippuja juhlatanssiin 3 markkaa naisilta ja 4 mark-
kaa herroilta myydään kirjakaupassa sekä matkustaivaisille
sisällekäytäivässä.

NimenKrjoituslista luhlapäiwällisiin osaa ottoa warten
on maanantai-iltaan saakta kirjakaupassa ja seurahuoneessa
saataivana.

Ileinen liputus ja tulitus koroittaa juhlallisuutta!
Juhlatoimikunta.

lumalanpaliveluksen toimittaa w. t. kaupunginsaarnaja Alfred
Tallqivist.

Juhlapuheen pitää maisteri Ewald Jernberg.

Juhlarunon on tohtori I.Krohn sepittänyt.
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TAMPEREENKAUPUNKI V:na 1779 V:na 1879 TAMPEREENKAUPUNGIN YMPÄRISTÖ.

H. Kirkkoja. V XanBakc,ulu. t! V sairashuone. L li.B.l>.Btuvan abeina, k
X^lp^l^itoZ. Ll Kruunun mg.k»Biini. I PumpulitehdaB. Ll Ug,g.Bunni. I> I^iinatendaB.

R Paperiprnukki. ?i Verkatehdas, l) VarjävBtehdaB. ? Villatehda3. <^ Xattohuopatshdag.
L, PoM ja Telegrafi. 8 PnmvulitehtHan rnkonBhuone. I II I<aBtenkoto. V Vankihuone.


