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ViirjiirinleskiHelenaSundqreninja kupariseppiiJonas Nordmanin avioehto laadittiin heiniikuun 16.
piiiviiniija luettiin sanastasanaanennenvihkimistii,
joka tapahtuisamankuukauden20. piiiviiniivuonna
1820.Avioehdonmukaan kummallakaanei ollut
oikeuttatehdiivelkaatoisenomaisuuttavastaaneikii
kummankaan
omaisuusvoinut menniiulosmittaukseen toisen veloista. Helenan omistama erotettiin
pesesteomaksi kokonaisuudekseen
edesmenneen
perukirjanmukaan,laadittu
viirjiiri MattsSundgrenin
varallisuus
oli niiin3272ruplaa,
28.10.1819.
Helenan
josta lyhennyksettekiviityhteensii2712 ruplaaja 83
Jonastaastoi pesiiiinomaa 1575ruplan
kopeekkaa.
osuusoli 150ja kuparisepiin
aryosta.
Siita kateisen
verstaan
osuusvalmiinetciineen600 ruplaa.
kuin kupariseppii
NordmaNiin leskiSundgrenilla
ja elamaa
nillakinoli odotuksensa
avioliitonsuhteen
eletfyniiennenyhteisentaipaleenaloittamista.
Vuonna 1778Turussasyntynyt Helena Sallmelin
oli solminutensimmiiisenavioliittonsa viirjiirinkiSundgrenienliihin naapuri tontilla numero 2 oli
apteekkari,ensin Johan Fredrik Linghjelm, sitten
AndersWilhelmTennberg.
Sundgrenien
tontinKirkkotorinpuoleiselle
sivulle
yksikervalmistuivuonna1808asuinrakennukseksi
roksinen talo vanhastaja uudesta puuaineksesta,
joka kestisiiiinvaihteluitaparemminkuin
miinnystA,
ja suorakaiteen
kuusi.Punamullatun
muotoisentalon
keskikorkeus
oli viisi metrifi, siinii kivijalkaa 30
pituuskymmenenja leveyskuusi metsenttimetriii,
riA,Talonkattooli lautaa,ei turvetta,ja huonetiloja
oli kolme, eteinen,kamarija leivintupa.Karnarin
liimmdnllihteenii
oli vuoden I 832 palovakuutusasiakirjan mukaan"glaseerattu"kakluuni, leivintuvassa
avoliesiuuneineen.
Huoneidenkatotja lattiat olivat
honkalautaa.
Kamarinseinlt oli tapetoitu.Kirkkotorin puoleinenikkunaoli aikanaanylellisestikaksinkertainenja sen puitteetolivat maalatut,pihanpuoleinenikkunaoli yksinkertainenmaalaamattomin
puittein. Varallisuudenkasvaessa
tontin muita rakennuksiauudistettiin, uusi viirjiilimd valmistui
v u o n n a1 8 1 7 .

29

siilli Matts Sundgreninkanssa keviittalvella
1805.I{elenaoli tuolloin 27 ja Matts 24 vuoden ikiiinen. Kisiilli Sundgrenhalusi tulla
ja niin hlin pyysijo syksyllii
viirjiirimestariksi,
muuttokirjaaTurun tuomiokirkonsuomenkielisestiiseurakunnasta.
Vaimo Helenaei tullut
samaamatkaa.Hiin haki muuttokirjansa
vasta
seuraavana
l keviiiinii,ja Tampereellehiineton
merkittysaapuneeksi
huhtikuussa
I 806.
Matts Sundgrenoli etsinytkasvavalleperheelleja ammatilleensopivaatonttiaja rakennuksia.SellaiseksiosoittautuikauppiasReinhold Laur6ninmyynnissiiollut tontti numero
6, joka nykyiseenkaupunkiinsijoitethrnaolisi
Keskustorinpaikoitusalueella
vastapiiiitii
Aleksis Kiven katu l8:aa.Tontti oli noin 2000
m2:n laajuinen,ja sen kauppahintaoli 427
taalaria.Sundgrenei maksanutsitii heti,joten
tontin Pyynikilliisijainnut kasvimaajlii toistaiseksiLaurdnillepantiksi.
Tiihiin uuteenkotiin perheenensimmiiinen
lapsi, Helena ElisabethCharlottaei ehtinyt.
Hiin syntyikevliAllii1806,jolloin vaimo Sundgreninapunalieneeollut katil6, Tukholmassa
tutkinnon suorittanutMarqarethaFlAggberg.
Pienokainen menehfyijo seuraavanvuoden
syksylliihinkuyskiilin.Tautiin oli kesiin kuluessakuollut neljii lasta.
Vuoden 11808alussa Helena odotti toista
lastaan.Viel6 odotusajan
loppupuolella
henoli
l?ihtenytMattsin mukana matkalle Tammelaan,ja matkanaikana syntyneellelapselle
annettiinhsti nimeksi Anna Elisabeth.Ajan
tavan mukaan lapsi piti kastaaviimeistiidn
kahdeksantena piiiviinii syntymiist?i.Uskomuksenmdkaankastamaton
voi olla demonien vallassa.jasitenympiiristd,lleen
vahingollinen.
Aiti Helenaei ollut kastetilaisuudessa
liisnii
niin kuin eiviit muutkaantuon ajaneidit. Syynii olivat paitsi terveydellisetnlikdkohdat
myds se, ette iiiti voitiin kirkottaavastanoin
kuuden viikon kuluttua lapsen syntymiistii.

Kirkottanrinen, kirkkoon ottanrirren,nrerkitsiseremonianmukaansekiikiitostalapsensyntynriistiiettti
yhteyiiidin palanneesta
terveydestii.Seurakunnan
teen ottaminenmerkitsi myds pyyntdii,ettii vairno
olisi hedelnriillinen
hengellisessiikin
nrielessd.
Kansan selityksenmukaankirkottarnisessa
oli kysyrnys
naisenpuhdistam
isesta.
synnl'ttiineen
ja
Lapsi Anna Elisabeth,Anna Liisa kuolleiderr
haudattujenIuettelonmukaan,menehtyikuusivuotiaana.Tavanmukaanhiinenkinkuolernastaanilnroisaarnapiiiviinii.
Sisatettiin site liihinniiseuranneena
lauluirt
rcnsatavoin hiinct lraudattiirrsorcrrrotrioitr.
ja kellorrsoitoin.
lapscllc lilpiittiirr
Sanornakelloja
kolme kertaa.Niideu lisiiksi oli viclii saatto-ja
joidcn tarkoitukscnn
oli hcrtittitilkrissiclurrkcllot,
jotka paitsi
tillisiii ajatuksia,ja haudanavaussoitot,
pyhittiviithaudanrnytistorjuivatsiitii pahan.llaudavuonnaI 809,
navaussoitoista
luovuttiinTampereella
koska ne "aiheuttivat hiimminkiiija koska kello
BirgerLundalrlasianesitkului",niin kuin kauppias
ti.
Hautausmaasijaitsituolloin kaupungin ulkopuosinneoli
lella,Turuntien varrella.Saarnahuoneelta
nratkaapuolisenkilometrili. Vainajan tie hautausmaallekulki viele "lepikaytiiviin"kauttaja hautapaitavallisesti itdisestAtai
kan osoitti haudankaivaja
eteliiisestii
osasta,jotka Kristuksentoisentulentisen
ilmansuuntina
olivat arvokkaita.Pohjoinentaas oli
pimeydenja paholaisen
suunta,ja pohjoisenpuolelle
haudattiin itsemurhan tehneet, synninpeestdtte
kuolleet ja kastanrattonrat lapset. Ilautausmaan
mullatoli jaettu kolrneen luokkaan:arvoltenkiltiille,
ja kolmannetmullat kiiyhille.
porvareille
Seuraavankerran Helena Surrdgren osallistui
hautaukseen
Tampereellatapahtuneeseert
onraisensa
ja porvaruuden
kesiillii1819,jolloin mestarinarvonsa
saanutMatls Sundgrenhaudattiin38 vuodeniiissii.
ei eniiii ole ldydettiivissii
lliinenkiiiinleposijaansa
Pyynikin kirkkopuistosta.
vanhaltahautausmaalta,
Kupariseppii
JonasNordmanoli syntynl vuonna
1793 Alingsisin kaupungissaRuotsissa. Tantpeensin
l8l9 oleskeltuaan
reellehiin tuli keviittalvella
muutamiaviikkoja Helsingissii.Muuttokirjansarnukaanhen oli aikeissapalatatakaisinsynnyinseudulleen, mutta tiimii "puhtaasti ja selviisti lukenut
tontille nunlero
mies" asettuikinsitten Tarnpereelle
19. Se oli aientminollut kupari seppiiFredrik Ronraninoma, mutta mennytkonkurssihuutokaupassa
teurastaja
Carl HermanLindfeltille.Leskeksijiiiinyt
Ulrika Roman sai edelleenasuatalossa,jokasijaitsi Kirkkotorinja ltiiisen Pitkdnkadtrnkulntassa,ei
niinkiiiin kaukanatontistauuttrero6.

joka koreiliniin letkuvartiJonasNordnran,
piipuilla
silla
kuin hopeisella
taskukellollaankin, anoi aikanaankaupungirroikeudelta
porvaruutta,lupaa harjoittaaammattiaan
Tampereella kupariseppiinii.Taitojensavakuudeksi
'l'ukhohnassa
hiin esitti sekii
saamallsa
todistuksetettii leskiRomaninantanran
todistuksen,
jonka rnukaarrhiin oli kiiyttiiytymiselteen
siivo. Mutta JonasNordrrranillaoli muitakin
suunnitelmiakuin ansaitaleipii5nsiikupariseppiinii,vaikka hiin siinii amrnatissa
olikin hyvii.
hiirroli valnristauut
Mcstarityoniiiin
tcckcittii l r r , s a r r r o v a a r iSr rc. c i o l l u t r r i i n l r u o r r r i o t a
heriittiivilkuirr l(onrarrinaikoinaanyhdestii
lcvykappalccsta
tckcrrrii,rnutla kaupurrgirroikeustotesiNordrnanitt
tycin"hyviiksija valitldn sai sekti porvaruuden
ettii
tuksettomaksi."
suosituksetsaadamestarinarvokupariseppien
amnrattikunnastaTurusta. Jonas Nordnran
halusi tehtailijaksi.Avioiturninenleski Sundgrenin kanssaantaisiavioehdosta
huolinratta
yrittaa tehtaan perustamista
mahdollisuuden
ja sen rnydtii vauraustumista.
Leski oli varakas, hiinellii oli kaksi kaupunkitonttiaja
tuottavaviirjiiiimti. Oikea tehdas voisi tuottaa
vieliikinenernrniin.
Leski Sundgrenei tuolloinjostakin syystii
ollut kiinnostunutjo viirjiirinammatinhallinneestamiehestii.Taloutensapuolestahiinenei
olisi tarvinnutkaanavioitua, ja viirjtilimdii
hoitivat kisiillit piiikisiillin johdolla. Helena
ja luovuttivalnriittyrit
otti viirjiittiiviiiivastaan
niin kuin hiinjo Sundgrenineleasiakkaille
essii oli tehnyt. Mutta ehkii Helena ihastui
ja hiinen
ulkomuotoon"
kuparisepiin
"uljaaseen
lriin
oli
rahan
sillA
suuriinsuunnitelnriinsa,
arvontuntevanainen.Ja JonasNordmanolijo
vuodenl8l9 syksylliianonutkaupunginoikeudelta "ei itsekkiiiistiisyystii, vaan ollakseen
liilrimmiiisilleenhy<idyksi"oikeutta perustaa
Samallahiin anoi viirjiirinoikeukverkatehdas.
sia. Kuparisepiinnrukaan niin tehtaat kuin
olivat "maalle peruspilarit"
nranufaktuuritkirr
ja Tampereellatoimi tuohon aikaan vain
v?irjiiri Johan Fredrik Grekin verkatehdas.
Nordmanin tehdastulisi sekiikaupunginettii
suositrnaanhyviiksi, joten kaupunginoikeus
teli hiintiisaanlaanpyytiimiinsiiehdasoikeudet
Talousosastolta.
Senaatin
Kevdiillii 1820 JonasNordmanillaoli lupa
jonka toimintaanolisi
perustaaverkatehdas,
leski Sundgrenin
liittynyt
saurrrattornasti
viirjiiiimd. Kaupunkilaisetja maalaisettoisivat
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vArjiiftAv6iientiseen tapaan nlnsaasti,ja tietysti
Nordmanintehtaanomatuotantoolisi itseviirjiilty.
ja
Missii ja milloin llelenaja Jonas tapasivat
site eivAtliihteetkerro,niin kuin eiviit
tutustuivat.
Kihajankohtaakaan.
kerroheidiinkihlautunrisensa
ei olisi ollut viiltheidiintapauksessaan
lautuminen
tiimiitiintii,sillii kun kaksi tAysivaltaistaaikuista
se voitiin katsoakihlautukuulutuksia,
hakiyhdessii
miseksi.He julkistivat aikeensasolmia avioliitto.
LeskeniiHelena piiiitti omista asioistaan,eik[ hlin
siten tarvinnut naittajaa.Kun kaupunginsaarnaaja
Johan Essbjriernoli rippikirjoista tutkinut parin
ja luki
hiin kirjoitti kuulutussetelin
esteettcimyyden,
kuulutukset kolmena periittiiisenii sunnuntaina.
seurakunta
Kuulutustentarkoitusoli kaksinainen:
ja
luki violiittoon aikovien puolestaesirukouksen
mikiili aiottu liitto loukkaisijonkun oikeuksia,tiimii
voisi ennenkolmatta kuulutustailmoittautuakertomaantietiimiinsiiavioesteen.
AjallisenaesHelenaja Jonasolivat esteetttimi2i.
teeniiHelenallaoli ollut vuodenpituinensuruaika,
este se ei ollut, Kaupunginsaarmulta kuulutusten
naaja kuulutti kolmannenkerran sen jo pliAtyltyii.
Naistenvuoden pituinen suruaikajohtui siita, etl:i
mahdollinenavioliitossaalkanut raskausolisi jo
Toinensyy suruaikaan
ehtinytpiiiiftyesynnytykseen.
oli pahennuksenvAlttAminen:ei ollut suotavaa
"mennd toisen vielii liimpimiiiin aviovuoteeseen".
Mainittakoonettii miesten suruaikaoli puolenvuoden pituinen.
vihittiin avioJonasNordmanja IlelenaSundgren
liittoon Helenankotona.Koti olikin 1700-luvulta
paikka.Tampeliihtienyleisin vihkimisseremoniain
reellaoli 1820-1830
vain neljiivihkimistiijoko saarjolloin
tai kirkonvalmistuttuakirkossa,
nahuoneessa
Kotona
koolla ollut seurakuntatodisti tapahtuneen.
edustivat paikallekutsutut.
vihitteessl seurakuntaa
IliiiipniviiniilinkupariseppiiJonasNordmanoli 27 ja
FlelenaSundgren 42 vuoden ikiiinen. Ikiiero | 5
vuotta ei siniinsilollut mitenkiidntavaton.Iklieron
Jonakohellapuolisoillaoli myds varallisuusero.
ja t[ysellahanei ollut mitaankiintea[ omaisuutta
dellisen kuparisep[n verstaansa
varastonhAnoli jo
vuonna l8l9 pantannuttehtailijaja viirjiiri Johan
Fredrik Lagerqvistiltasaatua 120 taalarin lainaa
vastaan.Takaajinaolivat henat Reinhold Laur6n
ja GustafEnbom.Herra kauppiasLauren haki lainaaoikeusteitsealkuvuodesta1822.
omaisuus
oli kyllii sangensuuri,
JonasNordmanin
ja
joskin liihes puolet siitii muodostui verstaasla
llopeisentaskukellonsa
hiin oli arvioinut
varastosta.
vitioineen 50 ruplan arvoiseksi, mikii vaikullaa
surrroltu,
kun knrrppiasl,aurCninkultainr:rrltsku-
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kello on vuoden | 823 peruluettelossa60
ruplan arvoinen. Jonas toi Helenan kotiin
seiniikellon, peilin,
vuode-ja pitovaatteensa,
pari pientii lipasla,puoli tusinaapiiyteveitsiii,
rnerenvahapiippujaja niitii varten kulmahyllyn, joka mainitaanvielii HermanLiljelundinperuluettelossa
vuonnaI 862.
Avioliiton solmittuaanleski Helenaei eniiii
ollut niin itseniiinennainen.LeskenZihiin oli
joka
hallinnutniin itsensiikuin omaisuutensa,
ilnran avioehtoaolisi sulautunutyhdeksi kokonaisuudeksiJonaksenomaisuudenkanssa.
Avioeron sattuessakumpikin olisi kaupunkilain mukaansaanutsiitii puolet.Avioehtosai
voimaanesimerkiksise, ettii Jonasei voinut
sulkea Helenaapois omaisuuttakoskeneista
oikeusasioista.
AvioehdottaJonaksenoikeusja
velvollisuus olisi ollut hallita vaimonkin
omaisuulta.Kiinteiin omaisuudenm5rymiseen
olisi ollut tarpeen.
vaimonsuosturirus
Avioehto oli vielii 1800-luvunjiilkipuoliskollakin harvinainen,sillii jo keskinliinen
testamenlli riitti tavallisestilurvaamaanleskeksi jiilineen puolison talouden.Avioehto
voitiin niihdli epiiluottamuksenosoituksena
puolisoakohtaan.Helenanja Jonaksenavio.
ehto oli 1820-luvunTampereellaensimmiiinen.Lain mukaanse oli laadittuennenvihkimist[, koskatuolloin vielii puolisoiksitulevat
eiviitkii velkojat olleet saaneetoikeutta omaisuuteen. Muiden tamperelaistenfuon ajan
avioehtoihinverrattunaHelenaja Jonasolivat
laatineetpoikkeuksellisen
avioehdonsen suhteen,slt:i Flelenakaan
ei saanuttehdAvelkaa
Jonaksenomaisuuttavaslaanja ettii Jonaksen
omaisuus luetteloitiin tarkasti, koska hdn
muutti vaimon taloon.Koska yhteisestihankittavastaomaisuudesta
ei ollut mitdiin merkintiiii, kummallakin oli siihen yhtiiliiinen
oikeus.
Avioehdon alkuperiiii ei voida tiiydellh varmuudellaoaoittaa,mutta site koskeneetohjeet
koottiin vuoden 1734 lain naimisen kaareen: 'Jos mies ja vaimo, joka leski on eli
naittajapiian puoleltatekevit edustuksetkeskeniins ennen aviosk6skyii siitii naimisen
oikeudestakuin kummankin nautitseman
pite, nin seon voimallinenja vahv4 koskase
ei tapahdu,niidenvahingoksi,joilla parempi
oikeusomaisuuteen
siihen aikaanon. Ei mahda enkaldaiset
edustukset
seisovaiset
olla ellei
vieratmiehettodista,elte ne ennenvihkimistii
tohdylovnt,.jane sitlen sislillekirjotetan
cnsi-

miiisesiikiiriijiisii,ja kaupungisakolrta vihkirniserr
jiilkcn".Avioehtooli otettavaoikcudelrpiiytiikirjaan
ja mikiili jokin muotoseikka
jiii noudattakokonaan,
matta,oli asiakirjapiitemiitdn.
Vuosina1820-1830
Tanrpereella
laadittiirr kymnrenenavioehtoa.
Vihittyje parejaoli tuolloin 143.
ja muille avioehdon
YhteisteHelenaSundgrenille
tehneille naisilleoli se, ette heill[ oli avioliiton
ja ettd mies ei saanuttehdii
solmiessaan
omaisuutta
velkaasitiivastaan.Esimerkiksivaunuseppii
Michell
Hollminginkanssaavioituneella dernoiselle
Gustafva Memsinillii oli tavaraa1400 taalarinedestii,
eikli sc saanutmornii llollnringin veloista.Vailla
vainronsuostulnusta
ttricsei voitrutollaavuirrrorr
.ia
lastenonraisuutta.Kun oli kysyrrrysvarakkaosta
suvustn, oli nvioclrto lryvinkirr turkoilukscrr'l'arrrrle
rnukaiuen.KauppiasPetter Axel
larrdcrirr
delnoiselle
Anna CarolinaLakanssaavioituneella
gerqvistilla
oli perintriniilapsuuderrkodistaan
ornaisuuttajo yli 5000talarinarvosta.Sisartensa
tavoin
hiinsai perintdnsiiavioituessaan,
veljet saivatornansa tiiysi-ikiiisinii.Mikiiiin dentoisellensaanrastaei
voinutmennl miehenveloista.Madenroiselle
MargarethaCatharinaHornborgavioitui niin ikiiAnkauppiaan,MattsGabrielJeckrnanderin,
kanssa.Avioehja kiiteirren
don nrukaanvainronhuonrenlal{a
civiit
nrenniimiehenveloista.
saaneet
vilrkimistiiseuMademoiselle
sai huomenlahjansa
ranneenpiiiviin aamunaikiiiin kuin lahjaksi ensirnrniiisestiivuodeyhteydestii.
Lain mukaan se oli luvattu hiinelle"ennenvuodetta".Iluonrenlah_ia
oli
myds leskeysavustus.Sen tarsekii statussynrboli
koituksenaoli turvata vaimon eliirnii. Laadultaan
huomenlahja
oli joko irtaintalai kiinteiiiiornaisuutta.
Kiintc.iissii
sevoi olla l/3 ja irtnitucssal/10 rrriclreu
omaisuudesta,
muttanrolernpina
sitaei saanutalrtaa.
Micheneldessii
vaimoei saanuthuomenlahjaa
halJos
lintaansa,
koskapuolisooli hiinenedusnriehcnsii.
avioliitto p2iiittyi vaimon kuolemaan,huornenlalrja
raukesija jos hiin solnri uuden avioliiton,se meni
lapsille.
Huomenlahjan
sai myiis JohannaChristinaLagerqvist,joka solnriavioliitonkauppiasBerndtFredrik
Danielssoninkanssa.Hiin sai sekii rahaa ettii
perirrkultakoruja.Hiin oli sisarensatavoinsaarrut
Mitiiiirr vaitnolt perimiistii
ndn lapsuudenkodistaan.
ei saanutmenniimiehettveloista.
Kun vaimo tuli miehentaloon.oli kaikki hiinen
koskakaikki se,mitii talossa
tuomansaluetteloitava,
jo oli vaimon tullessa,katsottiinmiehen omaksi,
kunnestoisin todisteftiin.Neidotja leskeniiavioitumiehenjo valrniiseentalouteen
neettoivatntukanaan
henkiltjrahaa,huone-ja ajokaluja,taloustavaraa,

ja jotkut omistivatkiinkohtaisettavaransa
teistrijiikin.
lle ja heidiinnaittajansa
halusivat
turvata tuodun ornaisuudennaisen omana,
vahingonvaralta.
Vuoden 1734 lain nrukaannainen seurasi
nriehensiidtyiija tilaa. I-liin "tuli osalliseksi
miehenarvostaja asernasta".
Miehenvelvollisuusoli antaanaisille"yl<ispito".
Miehenoli
kohdeltava puolisoaan yhdenvertaisenaja
osallisena eliirniiiinsii. Molemrninpuolisiin
oikeuksiinja
v e l v o l l i s u u k s i iknu u l u i u s k o l l i nen rakkaus,toistensaneuvorninenja tukernirren.
Mics oli pcrlrccnpttll,.ja vairrrooli sitcn
hiirren is?irrtiivaltansa
alainen.Mielrclliioli
"rrcuvu pcsiirtyli", oikcus pfiiittilii asuinja
scudusla,-paikasta,clirrkcirrosta,
lapsista
hiin ensisijaisesti
oli tytterensenaittaja.Perlreenpliiinlihiin hallitsi kaikkeaomaisuutta,
rnuttavainjos avioehtoa
ei ollut.
Mies oli rnyds vaimonsaedusmies.Se ei
kuitenkaan tarkoittanutholhousta. vaanesirnerkiksi miehenoikeuttakeytteevaimonsa
puhevaltaariita-asioissa.Rikosasioissa hau
voi olla kantajana,
muttavaimovain vastaajana. Mik5li nries syystiitai tois€statuli kykeneuriittdnriiksihallitserrraanpesiiii tai liihti
avioliitosta,vainrosai pesiinhallintaoikeuden,
mutta ei tiiyttii mielren valtaa ennen kuin
miesoli julistettuholhoukseen
tai liitto purvuoksi.
kautunut
hylkiiiirnisen
Avioliitonsolnriessaan
nainerrsai erndnniinvallan,"lukot ja avainret."Henentehtavanaan
oli hoitaakotia. Vailla nriehensuosturnusta
ja
hiirrei voirrutrnenniitoiscnpalvclukseen,
vain nriehenluvalla hiin voi - toki onrissa
ninrissiiiin- kiiydii kauppaatai hoitaa pientii
liikettii.Enriinniinvaltaan
kuului se, ettii palvelusv?ien
oli toteltavavailnoa. hiirrellii oli
oikeustehdii ostoksia. mutta hdnenvelvollisuutensaoli kiiyttiiii voimiaan kodinhoitoon.
Puolisoidenvelvollisuusoli eliiii keskendiin
niirr,ettei heidiin viililleentullut vihaaeikii
katkeruutta.
Miehenvelvollisuusoli kohdellavaimoaan
Hiin olrjasivairnonsatoirniayhsii?idyllisesti.
teiseksihyddyksi,ja hiinentuli antaaanteeksi
heikkoulieviit rikkomukset"naissukupuolen
den vuoksi". Vaimon kurittaminenei ollut
ei saakiellettyii.Viihiiisestiipahoinpitelystii
nut rangaistusta;"luita ei saanut rikkoa".
Vairno voi nostaasyytteenvain niistd haa-
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voistaja nrustelnrista,jotka rnies oli ailreuttanut
k i u k u s staa i j u o v u k s i s s a .
Tuon siiiidylliKotikurinrajanaoli siiiidyllisyys.
Jonas Nordmanoli
syydentietyn rajankupariseppii
ylittiinytjo ennenkuin avioliittoaoli kestiinytneljiiiikZiiinkuukautta.Llelena Sundgren koki eliimlin
miehenkanssaniin hankalaksija rauhattomaksi,
oli tullut
ettiiavioliitonjatkaminenhdnennrielestadn
Periaatteessa
avioliitto solmittiin
mahdottomaksi.
eliniiiksi.
Jo vuoden 1820 lokakuussakaupunginsaarnaaja
oli vieraillut avioparinluona saadakseen
Essbjciern
liihemminselvlii, mistii epiiyhteniiisyysja erimielisyydetoikeinjohtuivat. Hlin oli antanut ohjeitaja
neuvojasiitii, miten pari voisi piiiistii rauhalliseen
yhteiseliimiiiin.Vaikka avioliiton tulikin pohjautua
tahtoon,sen pohjana 1800-luvullaeiviit
osapuolten
vaan muut tekijiit. Pyrkimystii
olleettunnevaltaiset
ei valttiimiittiiollut, mutta
eliimiinkumppanuuteen
avioliitollevoi kuitenkinasettaatieffyii vaatimuksia.
Ilelena Sundgrenoli todenniikriisestiedellyttiinyt
rauhallistaeliimiiii ja jatkuvaa taloudellistahyvinvointia.Jonaksenodotuksetolivat perustuneet
vain
taloudellisiintekijtiihin, Mutta ajan mittaan kestetliiviksi edellytetytkoettelemukset
kavivdt Heleja niinpiihiinhalusipesiieron.
nalleylivoimaisiksi
Ilelena Sundgren yksinkertaisestihaki suojaa
edusmiehensiivii?lrinkiiytriks
iii vastaan.Kun pesiiero
jiii avioliittovoimaan,
tapahtuimiehenvielii eliiessii,
muttamiehensekiiedusmiehisyys
ettii isiinniinvalta
piiiittyiviit niin kuin omaisuudenyhteyskin.
Mies,
joka ei voinut hoitaa omaisuuttavelkaantumisen,
tuhlaavaisuuden,
kuten pelaamisen,
alkemian,takaustentai juopotteluntakia, ei voinut hoitaatoisenkaanomaisuutta.YhteisenomaisuudenkiiytAminen
yksityiseksihy<idyksioikeutti syyfttimiinosapuolen
vaatimanomaisuudenyhteyden
purkamista, sill,i
puuffeen
vaimollaoli oikeus'"ehdftee
edelle".Mieskin voi vaatiapeslieroa,
muttaei vaimontuhlaavaisuudent{hden,sillAmieshlnoli perheenpiifi.
Toisen kerran Helenaaja Jonastamuistutettiin
eliimiiiinsovussakev?iiillii1821.Paikallaoli paitsi
kaupunginsaarnaaja
myciskolme muuta seurakuntalaista.Puolisoilleannettiinvaroitusja heitiijohdatef
tiin kristilliseenyhdessiieloon.
Mutta koska parannustaei tapahtunut,kokoontuisyksyllAyleinen kirkonkokouskiisittelemiiiin avioparinviilillii vallrnnutta pysyvlili erimielisyyttii. Kaupunginsaarnaaja
Essbjciemin
mukaansyy oli Jonaksenjuomisessa,
ja tekemiittdmyydessii.
laiskuudessa
Kuparisepplimydnsi sekli epiiyhtenliisyyden
ettii
toran.Mutta vaimo,oli hiinenmukaansakiivasja
riidanhaluinen.
Juominenoli silen vainronsyytli,
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vaimon, joka sai hiinet tuntemaanolonsa
"huolestuneeksija Ievottomaksi".Helenan
rnukaansyyllinenoli Jonas,joka aiheuttikaiken pliivittiiisentoranja kiivi hiineenkiisiksi.
PesiieroapyytiiessiiiinIlelena halusi suojaa
sekii itselleenettd omaisuudelleen.
Jokapiiiviiistiiviikivaltaaei voinut eneepitaAnorrniuliin isiinniinvaltaan
kuuluvana.
Kaupunginoikeudessa
Helenan todistajista
kisiilli Stenmankertoi Jonaksenuseinlyrineen
vaimoaja ajaneenteta takaakivi kiidessiipitkin pihaa. Hiin oli my<is uhannutampua
vaimonsa ja heittiiii tiimlin viirjii?imtin kuumaan haudealtaaseen.
Ylimalkaan Jonas oli
vaimolleenilkeiija heijy. Olipa hiin todistettavastikerranpuristanutHelenankahdenoven
vAliin. OppipoikaSumellestaas tiesi kertoa,
ettii kupariseppA
oli t6naissytvaimonsametallirojun sekaan,jolloin tiimii oli loukannutitsenslipahasti.ApteekkariTennberg todisti
vaimonkerranpaenneen
apteekkiin,kun mies
oli jahdannuthiintii pitkin pihaa veitsi kummassakinkiidessA.
Mutta tiistii kaikestahuolimattaFlelenallaoli huoli miehestiiiin.
Useammin kuin kerranhiin oli pyytiinytkaupunginpalvelijaa etsimiiiinomilla teilliiiin viipynyttii
miesliiiin, joka oli luvannut "juoda kaiken
viinreiseenperuskiveenasti", jotta tiimii varjeltuisiirstailtanaisilta.
Kun asia oli esillii kaupunginoikeudessa"
Nordman rnytinsi kiiyttiineensiiliikaa viinaa.
Helena pyysikin "mittaamattomasti"viinaa
kiiyttlineelle puolisolleen holhoojaa: Jonas
laiminlcii niin talouden kuin verstaankinja
ajanmittaansitenhlivitt?iisitodellakoko talon.
llelena ehdottikinholhoojaksiliihinti naapuria, apteekkaria.
KoskaJonas ei voinut kiistiii
vaimonsa puhetta, hiinet asetettiinniin vaimon kuin apteekkarinholhoukseen.
Kupariseppflei suinkaanollut Tampereella
joutunutja
aikansaensimm6inenholhoukseen
siten islinndnvaltansamenettiinyt mies. Viijoutuivat niin lasinanjuonnista
holhoukseen
mestari Wallin, siiiimis-kiinahkuriDahlberg
kuin rdiitiili Civillkin. Vaikuttimena holhoukseenpyytiimisessiioli vaimon pelko taloudelliseenahdinkoon joutumisestaja pelko
kyvyttdmyydestdselviyty[ siita. Holhoojalta
edellyettiin ymmlirrystii, kokemusta, terveyttii ja varallisuutta.Tehtiivaniioli holhottavan
ohjaaminenja hiinen omaisuutensa
hoitaminen.

khsitteli
Vuoden 1822 keviiiilliikaupunginoikeus
Nordmanin ja Sundgrenin pesiieroa.Kuparisepiin
Sackldntoi esiin saavustajakihlakunnantuornari
kuin rnitii rnies
Helenan luonteesta
nranniikemyksen
jo nronessa
yhteydcssii
oli sanonut:vainrooli kiisuostuvall
eroon,nlutta
vas.SacklcnselittiJonaksen
ja leiviissii.Se tarkoitti rangaistukvain vuoteessa
yritystii saadapuolisot takaisinyhteen,
senonraista
kun eroa olisi kest?inytkahdestakolnteenvuotta.
jiiiidii Jonakselle
miehenii.
Pesiinpiti 2/3 suuruudelta
syytcin.
Jonasoli
Vairno Ilclenan avustaja kiltlakuntranluortrali
piti
tljtirkbomoli eri nricltii.SyyltisctrJonakscrt
KoskapaIlclerrarrytoli aloittanutoierotapesiistii.
vls(lttlt.ltilrtci crtiiilvoirrrrt
kcudcukiiyrrnit
trricstiiiirr
olla holhooja.Apteekkarikinihnoitti luopuvattsa
tehtevasta,jolloin Jonas ehdotti holltoojakseen
kauppiasJoel Lundahlia.Hiin ei ollut oikeudenistunnossaliisnii,mutta otti tehtAvanvastaanja luoprri
siit[ vuonna 1829,jolloin JonasNordnranjo oli
ja "lroiti ontat asiattsa".
palannut
kotiseudulleen
oikeuden istunnossakupariseppii
Seuraavassa
Nordmanei ollut paikalla.I'liinolijiittiinytoikeudelle
luettavaksikirjelniin, jossa lriin ilnroitti viirviiytyja luopuvansakaikista
neensdjalkav?ikirykrrrenttiin
pesiihn.lvlukaarrsa
hiin otti 400 taavaatirnuksistaan
ja
vapautlavaltsa
pitovaattensa.
l'liin
ilmoitti
laria
lriirrcslii.
huolcrhtia
vainronkaikcstavclvollisuudcsta
Kaikki kiistatoli sovittu.
pesiillelena Sundgrenoli niiin saanutpyytiinriirrsii
llelena lrallitsi
eron.Avioliittojiii viela voirnaarr.
jiilleenniin kauankuin hlin hallitsi itserrslipcsii2i
lisiiksi hlin oli
turvallisuuden
kin. Taloudellisen
cliintiirr.Jorauhalliserr
tavoittelernansa
saavuttanut
ltrpaukscttsa
nas Nordnranpoistui paikkakunttalta
huhtikuunlopul la vuortna1822.
nrukaisesti
Minkiilainenmies Jonasoli ollut kodin ulkopuolella?Tuomiokirjoistailmenee,ettii hiin oli ollut
viikivaltainenja kiirsimiittinjo ennenavioliittoaan,
joskin sittemminvaimoon kolrdistettupahoinpitely
Syksyllii l819 JonasNordrnan
oli jokapiiiviiisempii?i.
ja luvantruorukaiseen
oli suuttunutlS-vuotiaaseen
nut "n[yttiiii taivaan merkit". Hiin olikin liihtenyt
verstaalletulleennuorukaisenperiiiinja lytinyt tiitii
joten hiin ei sitenrikkonut
korvalleporttikaytavessii,
katurauhaa.Lydmisestii seurasi sakkorangaistus.
Aikanaanhiin oli sivaltanutnrydshaasteenvienyttii
ja kiiynyt vuokraisiintiinsii
teukaupunginpalvelijaa
rastajaLindfeltin vaimon Justinankimppuun niin
ly<iden kuin nimitellenkin;n?iistiikintekosistahiin
maksoisakot.
nruutettuaall
Nordnranei unohtattuterimielisyyksiA
vainronsataloon,vaan kiivi kivittiimassiiLindfel-

jotka hiin
tin talostayhdeksiin ikkunaruutua,
oikeudenpiiiitdksennrukaisesti sittenrmin
korvasi. Muutamastaornan alansaty<istiikin
hiinet haastettiinoikeuteen.Muuan talollinen
vaati joko yhtii suurla viinapanrrua
kuin kupariscpiirr
anrpurnalla
siirkenriioli tai ralrallista
korvausta.Nordrnan selittijo paikanneensa
pannun ja kertoi sen vahingoittuneen,kun
laueunut".Hln selitti
"ase oli puhdistettaessa
paikan olevan vahvernpikuin koko pannu.
Oikeus miiiiriisi kolrne rniestiitarkastanraan
ja pannupaiklyiirr osapuoltcrrliisrrliollessa,
koirrccnlicncehyviiksi havaittu,koskapaasikiisitelty.
aaei enii?i
oikeuclcssa
K t r p l l i s c l r pcl il s u i r t k l n tot l l r r tn i t t o at a r n p c jonka tytistiivalitettiin,
reliriucn kiisitydliiincn,
nrutla harvinaisianiimii valituksetolivat, esinerkiksi vuosilta 1820-l82l niitli on vain
1'ycinlaatuun kohdistuneetvalirrruutarnia.
ja vaikeitakin
tukset olivat nronirnutkaisia
sitten kankaanviirjiiys,
olipa kysyrnyksessii
tai vahingoittutninentycin aikana
katoanrinen
tai taskukellonkorjaus.
KupariseppiiNordtnan oli oikeudessasanroistasyistiikuin jotkut nruutkinporvaristoon
kuuluneet: juoppoudesta,t0istli, veloistatai
erinriclisyyksistii.Mutta
henkikikohtaisista
cttll lrlhrplilihiirroli poikkcrrs,
siinilsuhtccssn
tyi oikeuteenpaitsi rnainituistasyistiimytis
vairnonsapyytiirniiupesiieronja v?irjiiriyhteistin kanssakiiynrierrsiikiistojen vuoksi. On
vaikeasauoa,Inissiinrtiiirinviinreksirnainitun
vaikutti kuparisepiin
kiistelyn etenemiseen
ja trrikiiosuusoli arnntattioikeuksicrr
persoona
kovallakilpailulla.
hakijoiden
Kun varsinainentiissii ntielessii alkanut
tydhiin liittyneiden oikeudenkiiyntiensarja
kiiynnistyi kesiillii 1820, muutanta piiivii
jiilkeen, toi viirjiiri ja
avioliitonsolmirnisen
tehtailija Erik Haggrentiettiiviiksi,ettii koska
leski Sundgrenoli nytternrninavioitunut,lesken olisi lakkautettava viirjiiiimcinsii ja
poistettavaviirjiirinkyltti.Viirjiirit JohanFredrik Grekja Johan Fredrik Lagerqvistolivat
oli oisamaamieltii. Heidiin niikentyksensii
kea. Avioituessaanleski Helena Sundgren
rurenettioikeudenpitiiii viirjiiiimdii, jota hiinen
kis!illinsiiolivat hoitaneet.
KupariseppiiJonas Nordman esitti oikeudelle SenaatinTalousosastoltasaamansa
privilegin perustaaverkatehdas Kantansa
mukaan hiin oli oikeutettuviirjiidmiiiinniin
Sitiipaitsi
rahvaallekuin kaupunkilaisillekin.
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ottanut nlln
hiinenvaimonsaoli leskeysaikanaan
menisi
paljonviirjlitlivae, etu sen kiisittelemiseen
ainakin vuosi. Hiin selitti my<is eftA saamansa
privilegin mukaanhlin oli oikeutettuvalmistamaan
joka tosin jo oli
niin lehtaankuin vlirjiilimdnkin,
valmiina, vaimonmy6t?itulleena.Kanteennostaneet
viirj?irit olivat sita mieltA,ettii ainoa Nordmanille
sallittava vilrjflystoimintaolisi vain ja ainoastaan
tehtaanomaantuotantoonkohdistuva.Kupariseppii
ei ollut oppinutvArjiirinammattia,han ei ollut
siihenopissa - eikii vuosikaan riittiiisi antamaan
ammattitaitoa.
Kantajat korostivat, ettA Nordman oli kyllA
ominaistataitoa", joskaan
"osoittanutkupariseplille
hAn ei siiniikA?inammatissaollut noudattanutporvarillisia sitoumuksiaan.tleidiin arvionsa mukaan
Nordmanoli sekA"yleisen levon ja rauhanrikkoja,
jokaei pitiinytmitiiiinpyhiinA,vaan toimi ilkeiinja
hurjan luontonsamukaan".EsimerkkeiniitAstii kainuokestavoitiin mainita sekdoikeudenpalvelijan,
nrkaisenja vuokraemlinniinkohtelu,vaimonja palvelusviienkohteluniin kuin tappelut,juominen ja
meluaminenkinvoitiin kaikki todistaa.Kantajat
jiittiviitkin kaupunginoikeuden
josko
piiiitettiiviiksi,
Nordman yksinkertaisesti voitaisiin katsoa
"arvottomaksi ja siten kokonaan porvaristosta
poistettavaksi".He toivat esiin myiis senmahdollisuuden, ettlijos Nordman saisi pyytiimiinsii,hlin
kuitenkinaiheuttaisi"ralrvaallevahinkoiapiltullaja
sopimaftomallaty<illii".Senhiin kyllii voisi vnrjiijoskuselrkiivalmistuvassa
tA,mite h?inen
tehtaassaan
tuotettaisiin.
piiiitdksenmukaanNordman
Kaupunginoikeuden
ci saisi sakonuhalla ottaa keneltiikdenvArjAttiivae.
Kyltti oli poistettava.Vaimon vastaanottaman
tydn
viirjliiimiseenei menisi vuotlakaan, joten talvimarkkinoidenaikaankaikki olisi viirjntty ja siilren
pAiirtyisity<iviirjiiiimiissii.
JonasNordmanci hlikliillyt nAyttlflvastcnnriclisyyttdiin suunnitelmiensatiellii ollutta Ilaggrenia
vastaan.Hiin kdvi tiimiin kotona,mutta kun Haggren
oli poissa,oli Nordmanvain tyytynyt uhkailemaan
ja jdAnyt vliijymdiin kadulle.IJlin oli
tappamisella
sekii kiroillut ettA ollut h6vltin Erik Haggrenia
kohtaan muulloinkin. Lagerqvistin pienokaisen
hautajaiset
Nordmanoli keskeyttiinytriisumallatakkinsaja uhkailemallaviirjiirili. Jonasoli myds asioinut apteekissaaikomuksenaan
ostaa arsenikkiaja
sycittiiii se tiille. Myrkkyii ei hdnelle kuitenkaan
myyty,ja kaikki muukin jiii uhkailuksijoten tlillii
kertaahiin sai sakotainoastaan
kiroilustasuurehkossavlikijoukossa.
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Vuoden l82l kevii?illiikupariseppiiuudisti
anomuksensaantamallakaupunginoikeudelle
kirjelmiin,jolla hnn pyysi lupaa viirjiitii niin
porvaristolle kuin rahvaallekinja perustaa
lehdas. lliin vetosikaupunginperustanrisasiakirjaan, jonka mukaan kaupunkiin asettuvalla oli oikeus harjoittaaoppimaansa
teollisuuttatai kesitydte.
Viirjiirit. Grek, Haggrenja Lagerqvistjiittiviit oikeudellekirjelmAn, josta kAvi jAlleen
ilmi heidfinniikemyksensii
kuparisepdnluonteestaja elintavoista"hyiid5rttomiind
olentona,
joka oli ottanuthoitaakseen
tehtaan perustajoita kumpaamisen ja kupariseplin
verstaan,
kaan ei ollut, koskapaNordmanin piiiviit
kuluivat joutilaassajuopumuksessa".TAstd
ja jatkuvia tappeluja
seurasi rauhattomuutta
osin vaimonja osin palvelusviien kanssa.
Sitd paitsiNordmanin kuuluminen porvaristoon "oli vahinko kaupungille". Mikali
Nordman saisi vdrjiirinoikeudet,hiin olisi
"hiipeiiksi ja'esteeksi mytis viirjiirisosieteetille".
Viirjiiri Crek vaatiedelleensekiikyltin poistamista ettA verjeftevan vastaanottamisen
kieltamistavielii kuukaudenkinkuluttua.Talvimarkkinatolivat olleetja menneetjo viime
vuonna,mutta kyltti oli edelleenpaikoillaan
ja triidenvastaanottaminenjatkui entiseentapaan.
Nordmanpuolustautui sillii, ettA tehdasoikeudetolivat hyvin liihelliiviirjiirinoikeuksia,
joten hiin voi ottaa vastaanvlrjattiiviiii. Mutta
kaupunginoikeustotesi piiiitdksessiiiin,
ettii
SenaatinTalousosaston
antamaprivileqi eiviit
siihenoikeuttaneetja ettdjo annettujapiiiitiik- sakon uhalla.Kiista ei
si5 oli noudatettava
piiiittynyt vielii tdhiink66n,sillii Nordman,
joka kuparisep{nammattiaoikein
harjoittaessaanolisi todellasaanut "riittiiviintoimeentulon" vuokrasi vdrjiiiimdn Johan Molinitte,
joka oli vflrjiiri ja jolla siten oli oikeus
ripustaakiistanalainenkyltti takaisin.
Vuokrasopimusoli ongelmallinenniin piiiviiyksenkuin monenmuunkinseikan suhteen.
Varjiiri Grekin mukaansopimusoli piiiviitty
viiiirin, eivdtkii Molinin oikeudet eniiii olleet
voimassa.Ja kun Nordman anoi itseoikeuksia, oli vlirjiidmtijo vuokrattu Molinille. Kaupunginoikeuden
antaman piiiitdksenmukaan
Molin oli menettenyt v6rjdrinoikeutensa,
koska hlin ei ollut perustanut viirj?iiimiiii
knlrdr:nvuoden kulucssaoikerrdet saBluafln.

Niiin ollen vuokrasopimus
oli raukeava
.ia kyltti
porstettava.
Kysymysoli elinkeinosta,
kilpailusta.toimeentulostaja kentieskateudestakin.
Kun JohanMolin
sittenrrninanoi porvaruutta,
Grek ei sitiivastustanut. Hiin oli vastustanutyhteistydtdkuparisepiin
kanssa.
Kun vuokrasopimus
oli purkautunut,
raitisja
eliinrAntavoiltaan
rnoitteetonsai uudelleen kerran
menettiimiinsli o ikeudet.
jiilkeelr Nordrnan ei
Tiimiin oikeudenkiiyntisarjan
cniiitcsittilnytanonrusla
vi['jiirirroikcrrksista.
Yhlcisii
oli vastustarrut
lriirrtiisckiilrilrrcrr
rrcrrcltolytalxricnsa
cttii cliiru:intapo.iensa
vuoksi. Mutta vuodcrrl7-19
llnlli- .iu lvlanulhktuulijlilicstykscrr
vuo<L.rr1770
uudistukseu
rnukaantchtailijanei olisi lainkaarr
tarja elokuusta
vinnutosataharjoittarnaansa
kiisityOtA
182I liihtienTarnpereenkaupunginkiisitydliiisilla
oli ollut oikeus harjoittaasita kiisitycitii,nritii lralusivat.
Liiheskoko vuosikymmenen,1820-l830, viirjiijo saaneet
rinoikeudet
nruistuttivat
kaupunginoikeudelle,ettiijokainenporvaruuderr
saanutvlirjiiri pienensi heidiintulojaan.I'oikkeuksena
oli viidiiri
GrekinpoikaJohanCasper,jonka anonrusta
ei kukaan vastustanut.Mutta kun heti lrlinenjiilkeensii
syksyllii182I porvaruuttaviirjiiriniianoi I Ielsingistii
tullut kisiilli HermanLiljelund, asia nrutkistui.
paikallaolleillav?irjiireillii
Oikeudessa
ei ollut nritiiiinhenkilcikohtaista
Lilje lundia vastaan,muttakaupungissa
oli jo kuusi viirjiiriii,ja lrekirrsaivatvaivoin toimeentulonsa,niin he halusivatvastustaa
istii.
oikeuksienmycintiirn
Kaupunginoikeus
totesi kuitenkin,etta peruslanrisasiakirjannojalla hakiiallaoli oikeussaatla
p o r v a r u u s . ' l ' o i s a as li ti a
s e l i n t i l n rnr h l a u d e s l rnu o l i nrattakunnioitettiin
haluasaadahar.ioittaa
liiketointa,
kun kysymyksessiioli nuhteetonhenkild. Mutta
kaupunginporvariteiviit halunneetsaadaniskoilleenketliiin,joka voisi ailreuttaatotunnaisten
rajojen
rikkomistatai tulla perheineenheid?inrasitteekseen.
mentiinpitkiilleja asiakirOmia etujavalvottaessa
joja tutkittiin ahtaastiomaltaniikiikannalta.
anoneenja Ruotsistakotoisirr
Porvaruusoikeuksia
oli muuttokirolleenHemranLiljelundin pii?inrfiiirii
jan mukaan Pietari, nrutta 'farnpereelleh?in
"iiii.
hiin lienee
Muutettuaan
syksylliil82l Nordrnaneille
olettanutolevansaviirjiiiimiintydntekijiisiinii nrissii
rnuutkin.Mestarityiiniiiinhiin viirjiisi rahvaantuo- '6elle kun ei ollut sopimastasarkakankaasta
ntiten
vaa"- valvojien l?isniiollessaja seuratessa,
verjafyivet musta,sininenja
uudessahaudealtaassa
vihreiikangas.Tyrin laatuoli niin kuin olla piti.

Kaupunginoikeus
suositteli Liljelundiasaarnaannrestarikirjalrsa'f
urusta.
Kun Nordmanoli liihtenyt kaupungista,
FlelenaSundgrenvuokrasi viirjiiiim<insii
Liljelundille keviiiill?i
I822.Osapuolet
eiviitkatsoneettarpeelliseksi
vahvistaasopimustaoikeudessa.
l'ieto onkin jiiiinyt tuonriokirjoihin
sattumalta,kun rnuuantalollinenvaati kadonnuttakangastaan
vastaajaLiljelundilta.
Vastaajana
HennanLiljelundoli silloinkin,
k r r r r k i s i i l l i C r r l l s t c rvra a t ip n l k k n s n n l o v i a a n ,
r i k k i us a a r r ukt o
, s. i o i t l l r l i r rc i k u i t c r r k n akr a
k a p ao l i L i l i e l u n d i sna i r a u d earirk a n aa i l r e u t yksi haudcallas
tnrrtrtvilrjtilirn(issil
valrirrkoa:
sisiilttiineenoli kokonaankadorrrrut.
Mutta
kisiillilliioli oikeudellenruutakin ilmoitettavaa: sille jiitetyn muistionmukaanIlerman
Liljelund olisi ollut mestarikoettaantehdessiiiinjuovuksissa,ja lisiiksihiin olisi huorannut FlelenaNordnraninkanssa.
l'luoraaminen
oli hyvin vakavavliite, mutta
todistajiakuultuaan kaupunginoikeus
totesi
kis2illintehneen kanteen"vihassa".Htinet
tuornittiinsekii sakkoihinperiittdnrlistiiilmianrrosta
ettii esitHmeanLiljelundillejulkinen
anteeksipyyntO.
Kisiilli kohdistiviiittcensiis
nrieheen.
Jos se olisi ollut totta,Liljelundei
olisi voinut solmiaavioliittoaHelenaSundgrenin kanssa;jostain syystii kisiilli keytti
hiinestiikirjoittaessaan
Jonaksen sukunimeii,
ehkii avioliittoa korostaakseen.Huorinteosta
olisi toteutuneena
tullut Ilelenalleja llermanille avioeste.Viiitteenesittiimisen
aikoihin
llelenaei vielii ollut saanuterokirjaakupariseppiiNordrriarrista.
pysyviineron hakeminen
oli kyllii jo vireillii.Vaikka Liljelundolikin
joskus levflhtdrry'tllelenan sijaanrattomalla
ja
vuoteella, ei heidiinviililliiiintodistajien
kaupunginoikeuden
kuulemansaperusteella
tekemiin piititdksen mukaan ollut ollut
"ajatontarakkautta"eikii mitaiin muutakaan
sopimatonta.
I'ysyvdneron saaminenoli pitkii prosessi,
jonka Helenaoli aloittanutjo kesiillii1823.
Nordrnanilleoli saatavahaastesaapuaTampereenkaupunkiinvuoden.ia yiin kuluessa.
SanranvuodensyksylliiNordmanilmoitti saaneensaotteen pil,ytiikirjastaja haasteen,mutta
Vuoden
hAnei tullut kaupunkiinmdiiriiaikana.
kuluttuasyksystii1824HelenaSundgrenpyysi
kaupunginoikeudeltalain mukaista yleistii
oli kuuJa kun JonasNordmania
kuulutusta.
kuin liihiymp?iristiislutettu niin kaupungissa
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ja
paikallevuodenja ydn kuluessa
siikinsaapumaan
kun hiin ei nytk?iiintullut, sai Helena lopullisen,
pysyviineron lokakuussa1826.Erokirjanhiin pyysi
ja saiTurunhromiokapitulista.
Jottaavioliitonsidettiiei mielivaltaisestikatkaistaisi,oli pysyveeneroonvain kaksi syytii: omavaltainenhylkiiiiminenja huorintekeminen.Ne kumpikin sotivatavioliiton alkuperiiistii
tarkoitustavastaan.
Mutta HelenaSundgrenoli hyliittyjentamperelaisten vaimojenjoukossasikiili poikkeus,ettdhiin tiesi
miehensiiolinpaikan. KirjansitojaGustafEnbomja
kultaseppii
JohanHytterpoistuivatniin avioliitostaan
kuin paikkakunnaltakin
miteen tietoa itsestiiiinsittemmin antamatta.Avioero oli hyvin harvinainen
ratkaisu,
esimerkiksi
vuosina1820-1840
Tampereen
kaupungissa
oli vain 12 pysyvdiiavioeroa.
Kun Helena Sundgrenjiilleen oli vapaanainen,
hAn voikin solmia kolmannenavioliittonsa.Lokakuun ll. piiiviinl vuonna 1827 kaupunginsaarnaaja
Herman Hellen vihki avioliittoon, kotona, raatimiesja viirjiiri Ilerman l-iljelundin ja kupariseppii
JonasNordmanineronneenvaimon Helena Sallmelinin. [Ielenaoli tuolloin 49 ja Herman34 vuoden
ikiiinen.He eiviit laatineetavioehtoa.
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