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IVi har allerede tidligere paa denne
landslide skildret Viborg og idens
egn. Her nogle Oplysninger om

det anriet Vinitersted, Tammerfors.
6om Navnet siger, kar Byen sin,

Oprin'del'se af en Fos, Tammerkoski,
der gemiembryder den 1% km brede
Aas mellem Näsijärvisoen i Nord og

■ ljykäjärvisoen d Syd. Den faider e n
18 Meter mellem de to iSoer og kar
stserk Fart Det er dette Fällds Vand',-
kraft, der gav Ideen til at anls&gge

;en Fabriksby ker, og som kar gjort
i Tammerfors til „Finlands Mancke-
ster" med over 40,000 Indbyggere.

Det var den svenske Konge Gu-
stav 111, der i Aaret 1775 under ei

Opkold paa det store Gods Hatanpää,
der ligger paa en Ödde i Pyhäjärvi-
seen, fik Idéen til Byens Anlteg. Og
i 1779 fik Staden, der byggedes
paa Fossens vestlige Bred, sine Privi-;
legier. Dens Vaekst var dog til at be-
gynde med kun langsom. I Aaret ISOO
kavde den endnu kun 463 Indbyggere.
Det var först, da Kejser Alexander I
i 1819 kavde vaeret paa et Besog dér,

Start/trappen paa PyyuiMiiaasen ved
Tammerfors.
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anan ret Ibegyndte at udmytte Fossens
og (Paldets Erséfter. Nu er der over
25 Btorre Falbrifcer, foraden enMfeng-

de mindre. Der er store Bomuldssplia-
derier og Vaeverier, der er Klaedefabri-
ker og Maskinfabriker, Papirfabrike»

ÉTsendstikfabriker.iSelve Byen byder »omen moderne
og ret regelmässig Fabriksby ikke me-
get for Turisten. Der er et Par Boroer,
hvor man har TJdsigt over den skum-
mende Fos, smrlig fra den ffverste,
iSatakuntabroen, der er den „engelske I

Érlc" og enkelte Bygninger.
Men allerede de naermest« Omgivel-

ser er emukke, og Byen ligger godt for
TJdflugter i da den er et
•ret vigtigt Jembaneknudepunkt. Den

i ligger ved Hovedflbanen gennern Fin-
land fra Helsingfors op til Torneå
mcd dens Sidebaner til Hango og Åbo,
og Vest fra kommer Banen fra Björne-
borg og Baumo. Fra Helsingfors er
Afstanden 187 km, fra Hango 277 km.

Lige ved Byen ligger Pyynikki-
aasen, hvor, som sagt, Kselkebanén er
anlagt Paa dens Top har
man hugget i Skoven og bygget et
Udsigtstaarn, hvorfra man ser vidt ud
over Sterne og Skovene.-
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