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Kauppias Johun (,lrnnc) l'nnr{n Zachrikrnpoika.
1787-18'lq. ustl nykyhrn FrlnzÖnin Slon tontil
kauppi;L: Sornucl Wilhelm BerghiltÄ l8l 0 ia rah e nn u tt r

l82q lslon, joka nyt tunnelaalr.Frawdnin telonn, ['lltn
oli nryus tehtailija. IaiVanvarustsjir 1rn.. turrni ralrr-
Sichcnä 1a ui I 830 kauppancuvoksen ni men.ltt arvon.
9uonna lE4l hin luorutti liiketoinrcnsa polrllcen
Frans Johq4jll6.- - Valokuva Kicsewcttorin mauluuk-

I sesla. Jok0 kuuluu Pohjois.Prrl{annrann Muscon koko-
elrniin.

XnupDi{rs !rnnrl Johrn }rana6n Johaninpoikn.
l8l9*1887, jatkoi iränsä iiiketÖirnintaa ja omisi
Franzcnin talon vuotcen 1875, Hän oli isärsä tavoin
nryiis tchtaih.la, oli osakkaana mm, rartlaruukc'issr .;u
vorusti ia rakennutli purjelaivoja Oulunsalon Wähä-
Wurinkan saarcssa. Hän oli cnlin Pr§ussin, cittcn Poh'
tois-l§aksan konsuli jn Espanjan rarnkonsuh, Kuuppa-
heuvoksen ninrenja srvoil hlln sui I 859, - Kirjoittajan
vulokuva illi Säästämöi$en kokoclnristu,

;|tt I r.rt,r KAUPUtl$lNXiil jrr$,it.)
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Edustava rakennusmuistomerkki
Franzenin talo Oulun historiassa

Franzdnin talon historiaa ci ole
missdän julkistcltu. vuikku tslo0 oli
jo cnncn nykyvrihrttn tutkittu ja
siitll usein myös kirjoitcttu. Olen
kocttanut koota tsloon ja scn omis.
tuseuhtclsiin liittyvXt tiedol 0ikqjär-
jeslykseen, Liuäksi olen koonnut
tietoa omiståjistaja myus tietoa ko-
ko t{s# keskeise§lå korttelislä!
vaikka palapelin haikki lappuset ei-
vät olekafl[ t&llcllä. Jä lopuksi ker-
ron eräistö fantåstisisla suunnilcl.
misla Usså korttelissa, ainakin roi-
nen niistä näihin åsti jokseenkin
tuntemå10n.

Franz6nin talon tontti

Oulun nykyiren Franzdnrn ulon
tontti mi ainakin osa siitä on mcr.
kitty myös kaupun8in ensimmäi"
§iin asemakarttöihin koululålon
paikkana, myUc asemBka&v&ån en-
nen l649JKa,1aaninkatu, aluksi
Stora Kyrkogatan * Iso kirkkoka-
tu, licnee Oulun vanhoirtÅ kduislå
so, joka pårhaiten on s{ilyttånyt
ruuntalu, jorkin on vgikea venail-
la 1600-lukua ja 1814-vuodcn aer-
mskaåvaa. Tuntuu kuin ensimmäi-
nen Loulutontti olisi ollut omksi
nykyisen kadun p{ällä (tai slla).
Oulun snsimmäisen koulumeshrin
Slmon Frosterukcrn omin varoin
pystyttämä koulutalo sijait3i jokg
tlpsuksetså jokseenkin nykyisen
Frunzdnin mlon kulmatontillo.

llöulutålon tontti oli vielä 1763
Rumarcimston, Vasu 1770-luvulla
se liitettiin viereisecn Peuronln

tonttiin, jonka r€ursEvat omirtajat
olivrt kcllarimesrari Olof Lund, eit-
ten hllnen lcrkensä Mrryrreu Ny.
hndor, sitten Nylrnder*Lundin
lcsli, kauppias §gmuel Wilhelm
Bcrgh,joka kuoli 1810. Berghin pc-
rikunta möi kruppias Johm Fran.
z6nllle.

Lund-Nylander-
Berghin talo

lvlargareta Nylander-Lund-
Ileryh ja hänen toircn mi€hensä
S.w' Berlh räyfiäisivät jo ostanecn
Kqiaaniakadun kulmatooltinga nro
44:n alapuolella ollopn tonlin 43.
ilmeiscsti leski Mrrgrreta Sp*lln-
Walcloa perikunnaltå, lapahtunut
l?97 mennessä, jolloin Margsretl
Nylander kuoli ja Bergh vuoros.
tÅafl jäi leskeksi. Täll8in siis tämAn
korttelin koko Kirkkokadun "risti"
Kajaaninkrdusta Mcritullin-, sit.
temmin Kaupunginojan - nyt Ase.
mekrtuun kuului enrimmäisen
kcrrrn samalle omiståjslle, On tfly-
sin mahdollirta, erd l(4jaaninkå-
dun kulmassa jo tuolloin oli se ko-
mea ralo, jo0ka sirten Berghin prrr.
kunts mOi Franzänille- Viimeistään
se on ollut siinä 1805, sillä pälova-
kuutus on påivätty 12.11.t805.

Vakuuruskida puhuu yksiker-
roksisc6la puutalosta, muta kertoo
samalla, minkälaiscn mchtavan ki.
vikcnoksen på{11ä se lepäsi. Puuta-
lon pituudcksi ilmoimhan 15 m.
levcydcksi 9,5 (sisdmitrs?), körkcu-
dcksi 1,80-) m (3-3 3i4 kyynä-

r{ä). Kivrjalan sis$än oli tohty ma.
kasiini, jossa oli kakri porttia eli
ovca ja viisi pientä ikkunaa, joiden
§käpuolella routaristikot, Makasii
nin alla oli scM jääkellå.ri että Buu-
rchlo tiilistä holvauu kellari. Kivi-
kenor qli muqrattu hårma&kivostä
savella ja kalkkilaastilta. Vslirctrs-
vasti ci mainita sen lgpimitua,
mullå tuntuu sdvlltä, ättå sc oli
sama kuin nykyinen,

Puukerros oli kivimuurista kat-
lolislef,n 4.70 m cli 22 hirsikenaa,
Komeiu huoneila siisl Puukcnok-
sessa oli ruuri sali, "lbUrmaaki" eli
sålonki (etcisesu ensimmdinen),
kalsi kamaria ja eteinen, kaikkiaan
7 huonctta. Myds sin talon vinlti
oli tilava, j0 sen itåpäädy0s{ (kir.
konkulmolla) oli kamari ir rcn mo.
le mmin puolin konttorihuonc,
Kauppakirja kuvaa arian näinr
"BrandlUrslkradc BArden No44
och 43 bcl{gen I donna erads lurota
qwaner utböds lill åbygnad i det
stAnd, den nu be{inns mcd åll hvsd
väg och murfall är."

Tonteilla oll tieryfli monlå ja
monenloi$tå rakennustå ja mm.
kalvo, Srlvlttämäilä runiuu oleyan,
twtyikä uugi omis&ja Berghin
pällrakennukseen vsi jetkoiko hdn
I&loå,

Oulun Franzeneja

Johan Fronz6n oli l8l() l6-vuo-
tias ju aloittrnut kluppiranr kakri
vuolla Bikuircmmin. SiU cnnön
h§n oli ollut iltpuolcnu kauppioe
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'f6må on vanhln kuvq ml$s[ melksiil kokr Franr6nln tal* n$kyy, llagn*s r.Wrightin pihros Oulnsts rh{dtlta
l8§6, Piirros Pohl,-Pohi. museosså Alnolasse.

kivijalan 1,20 ml Ehkä Franzdn jo
korotuttikin pohjakerrostal
I l. I 2. I 833 hän sirten irse ilmoirraa
våkuu$§t& vafien y:n 1829 uuden
talonsa mitoiksi kyynärissä
5 I x2tx23.5l kivikerroksen korkeu-
deksi 7,5 kyy»ärält, kivijalan kor-
keudeksi licäksi 2 kyynärää. Puu.
kenoksen korkeudeksi jäisi mer.
reiksi muuteltuna 9.4 kivikenok-
sesta kalonräyslääseen. Ikkuna-
aukfojen läpimius on 1,2 m. Kor-
ke*n. hilsikemokse* Fäälle ruli
myui uudisråksrnuksessa korkea
viutti itäpäädy§ **mareineen, Talo
laudoitcuiin l833ja maalatriin d!
jyvärillä (vaaleåhkon keltaiseksi?).

Uuden Esplanadin vanelle * tä-
täkin etelämaista nimirystä hisrori-
oir5ijat käyrrivår - oli syntynyr ul-
jas porvarisulo edellisenä vuonna
lopullisesti valmjsruneen En8elin
uudistamrn kirkon ja sitä vasta.
päätä kåksi vuotta aikaisemmin
valmistun$n triviaalikoulun seu"
raksi. Koulun ja kirkon välincn en-
tinen asuinkonteli (ssirÅal0 ollul
vastapäälä Franzönin taloa) oli jä-
tetry (Kirkko)toriksi.

Tänään Franz6nin talo on alku.
peräisen näköinen, mu11a §i§åtilar
ovar läpikäyneer muut0k6ia niin
huonoon kuin taes hyväänkin
suuntåän, -Vuonna 1833 oli nlaker"
ran l0 huoneeela $eitsemän seinåt
maalaltu v§3iväreillä. Puukerrok"

sen l3 huonecsta (vinttihuoncet
lä§sä luvussa?) oli I I påncloitu ja
maalattu. Saleista on mainlnta, cttä
seinissä oli maålauksia. Samoin ka.
marcissa oli paperi- mi kan8arto-
petteja §ljymaalåuksinocn, vildcrsä
huoneessa painetut papcritapctit.
t-altiat ja katot, uunit, ikkunor,
ovet ja lu!01 olisivot luku sinänsä,
Hienoa sisältä ja ulkoa! Ja niin
myds vuonna I 986" kun kiinteisrUn
1984 osmnur Poftialaincn Kirja-
kauppa Oy on ssnecrannut ja ras-
låurofuiut talon moninaiseen uu.
teen käytt§Un kahviloineen, koikki.
noen, totcuxtajina vastuuntuntoi-
nsn Arkkitchtiroimi§to Lsariö Oy
asiantuntevine ja innostu»eine
työntekijiSineen, tukena ja korkcin-
pana valvojana Museovirasto.

Kultt uurihistoriallinen
tllzlitalo

Franz6nin taloa on tuil<i1tu
cnemmän kuin Oulun porv'arietalo-
ja yleensä, ja palion siitä os myös
kirjoirettu. hlus*oviraston loimes-
ta talo inventoitiin tilånlesn §&lli"
misaa r4jois*ajo l§67ja 1969 siitä
kidoitettiin mylrs diplomityu 0u.
lun yliopitton arkkirchtiomstos*a.
Pmfessori Enko J$rventgus on kir"
joittanut, et1ä Frafiä6fliil tålo on

arkkitehtoonisesti ja kuluuurihis.
toriallisestr Oulun arvokkain pro-
faanirakennus, siis maallinen ra-
kennus, porvadstalo, (Kva
I 0. l. I 965) Arkkilehti Jorms lluus-
ko puhuttelee mloa yaikuttaveksi
empiretyylirckri tsk*nnuemoou-
mentiksi Oulull vanhassa monu.
mentaalikeskuksesra. (Kaltio
6/t97?)

Arkkitehti Elmr Ärtttonen toteaa
lutkielmassaan, sttä FraM6nien
hallinta-aikana talo luultavasti säi"
lyi alkuperäisessä asussaan, siis
mm, moninc nyt uudclleen löydet.
tyinc kattomåEleukrineen (oletettu
taitcilija kirkkomaalari Johan Hed"
man) jo hyvin harvinaiaine paino-
tapetteineen tai niiden osineen niin
kuin myUs hävinneine seinren pei-
toksi kankaalle maalarruine reoksi-
neen. Nyt kettomaalauksot on huo-
mattaviltF osilteqn rhaaläitu uudel-
leen mploonan avulla. Uudisrus- ja
korjåusryöt on selväsrikin tehly
pietoctillä.

Franzdnin lslo sdustas siis sm'
pireå eli "keisarityyliä", jonka §uo.
meen tuojång pideiään Carl Ludvlg
tngeliö. Anttoson mielesrä empi.
ren alkuvuotenå voidaan pitää ra.
javuottå 1809, jolloin Suomi liitet-
riin Vcn{ään, multå vasu 1820.
luvulta lähtien rehevå ja värikäs
venäläinen empire s&i eilemmän si-
jaa §uomcssa, kun Pistari§es työs-
kenneliyt mksalaissyntyinen Engel
I &l 6 kuhuttiin Helsinkiin. §ittem-
min hänet nimitettiin intendcntin.
konttorin johtåjoksi. Nimcnomaan
häu toi arhkitchtuuriimme uuden
piemrilaisen heugen.

Tåmän "kcinarityylin", meidän
maallikoiden sanaetossa usein "En"
gelin tyyli", edustava ruote on
Franz6nin talo. Mutrs ei edes dip-
lomityun tekijä Antronen saa todis-
teluksi Engeliä arkkitehdiksi. Ase.
makaavauudistuksen tåkie Engel
oli Oulussa kesällä 181,4, Toisten
miEleslä Cjulun asemakaava on
J.A,Ehrengtdmln tyU, jonka EnBcl
allekirjoiui, toisten mielostå yhteis.
rvu,

oulussa §ngol oli yhtä pa\ion
kirkon korjauuytin, f,åppilan rs.
kennustyön, Vrnhan apteekin ja
nykyisen Kajaanintullin vanhan
koulun suunnittelun vuoksi. Ei siis
ole måhdotonta, cttä hän olisi otto.
ilut tchläväksecn f,iirtä& lalon
myös kauppirs Franzönillc. Antto.
scn miclcitä muuumal yksiryls.

*ohdat sopivat hyvin Engclin ryUk-

Lum Henrik Keckmrnln palveluk-
sosså, Johan oli kauppias Zrchrh
Franzdninja Holenr Schullnln poi-
ka, siis jo ruolloin runoilijrna tun"
netun S'.M.Franrdnln pikkuvcli. I 2

vuott{ nuorempi. Kun runoilija-
poika ei ollut tunrenut kutsumustå
kauppatoimiin, oli Helena jo hä1'
tännölliiistäkis syistä $olmjsut
avioliiton L.H.Keck$nain kans$i.
Uutlen "isän" hoitoonsa $amn
Franz6nien kauppahuonc, entin*n
Schulinin ja sit8 ennon Wsrklinin.
io koti olivat edcllccn Todkadullu
nyk. Torikatu l6:n naupurcioo
(vunha numerointi :0ilV), mikI
tulkoon rässäkin nrainituksi, korka
on myös niitu, jorka luulevat tltttl
Franzånin taloammt' runoilijapirs-
p*r kotiuloksi.

Vuonna iSlS Johan Frunrtn
meni noimiciin runollljnvtljensä
kilyn Hs$vig [006l§ kånsie, joka
oli yksi Kokkolan uikoin*an kau-

neudestaan kuuluieista yhdeksästä
ruu6ustå. Aihc talon hankkimiseen
*v6i r.] ttr.il"ammc. erru tailttij
slis tapahtui vuosi scn jdlkeen, kun
Suomcn sora oli PäättYnYt Hami-f
nan rauhaan je ruuriruhtinaskunJ
rammc liitetty Venäjän keisarikunl
raan. I

44 yhdistcttrin I kqup.osån nuntc'
rukli tS ia siihen oteltiin korttclin
keskinrmäise:i1ll toDl.tsta li§ämaåtfl
295 m',

Saatuaan rakrnnusluvan Frafl-
z6n pystl,ui 1818 menflcssä kolme
puutaloa. mutta r astqJ §lt valnris-
tui päämkcnnus, n!kyinen Franr6-
nin talo, §en rakennutt&misersa
Läytuiin iletenkin hyväkii jyhkeä
pohjakcnoc, Pituutta kivikcrroh-
sells oli n. lj m, Nyt pitkärivu
kaksinLenaistetuin nykyiseen vä-
hdn yli 30 m:iitr, Talon levryr kutu'
pinnffssa on I2.65. ja kivikerrukscn
täytly sihä osin olla alkupcrllincn.
Moisen muurin purkantinen ja siir-
töminen ei 1828 ole voinut tulls
kysymykscen, Seilaiscstu ci m!'ör-
kään ole miläån jålkiä nykyiscn ra-
kennuksen pofuallo,

I E05.vuoden palovakuutuskirja
ilmoitti kivrmuurin korkeudeksi
1,8*2 m, §iihcn on ksi lisällalvl'l

Tulipalo ja täIÖ

Oulu paloi pehimmah kerflh
23.5.1812 alkaneessa rulipalossa"
jiljcllc jCi vain 65 taloa 365:srä.
Myös FranzEnin talo f,eloi, murta
kiviseinät jäivät pyslyyn. Franze.
nilla niin kuin mdllakin oli hälfi
k[dcssd. H[n näyu[isikin heti I 822
rukenttnecn muutamig puutoloja,
osaksi tulipalohirristä. Uusi oscma-
kuavå oli välttämälön. jB 3c vahvis-
teuiin 1825. Franzönin lontil 4l js

Palovakuutuskirjan pllrros l83C/tontista ISlI (nli sumrtlkå§):
I päilrakennus, 1828; 7 puurakennus. 18321 2 jr 3, 6 jB ll,
puutlkennuksia, 1828: I huonokunlolnen Duurakennusl van-
hlmmat osat I822; 9 ja l0 puurukennukslq,'1822; 5 kaivo.
(Perttl .Iuvanin ?§lifiåm§ ptlrro§).
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fnne6nin tds entiasityn{ Jr aho*tettuns 1986.

Franzönin talon korttelin
omistajia ja asukkaita

Ftancönin tålofi ksfltsli Oui,rn I
kaupunxinasas*a oli ainakin jo
1763" kun Mårtsn Harell lssti
kanknsa. nyhyuen kokoinen neli-
hLilmio jaenuna kuuteen tontriin.
rnsin jokscnkin uscn k*h.lekoi
yhrä suurolc§i pnolikkaaksi, nume-
roiden 4l {nyk. §u*men Pankki) jo
42 !åyrdessä karttelin lounaisosan.
Nämä tonlit olivät myös tuno{lt ne-
list. Toi*eu p§olsn 1§fitil a0, 43 ja
44 jr num*roim*ton koululo*§i
Kqjaaninkadun kulmarsa olivat
poltakuvioass prole*h opämuo-
rsisiå. Koulr$ntifl i$k$lmå nityr-
täisi ryöntyne$n hivenen kadun
pältlle. Keskitontti. nra 40" ulottui
Fujaanrnkadulta Kaupugrnojen
reunaan ja oli varaltu pappilalle.

Waickot. Peuronit.
Lundit ja Berghit

Vasta 1?00.luvun puolivälistä
on tieloja tonttien omisujism.
'fontin 43 {nrk, K*uppshotellin
kulrns) omist{nul Johrn Walclto
kuoli I 749jättgsn tontiil leskelL€n
ja umannimiselle pojalleen. Poika
Jshan Wrleko lienee ollut kauppa-
mie§. koikå lalsoa ilmestyi myär
konrrori. Hän kuoli l7ö8, ja tontin
peri leski Mm*rreta §prlln. (Nåyt"
tää sihå, cttä leskivaimöt usrin
esjintyiväl tytliJnimillään, varsin"
kin talonomistajina .ia kauppiaina. )

Margaretan kuoltua 1776 tontin
§eriYät lf,p§st,

Tödiiil 44 (nyk. sakaratornilli.
nen Siemasenin talo) ensimmäinen
tunnettu omistaja oli kauppia:

Vclkko Perttusen meål*us n. 1930. etuslalla J.F.Kerflulan 1900
rakonnutt&ma kulm*uls. Mralnuksen omlstrr Ilom lchmuskoskl
(o,s. Kerttula), I(ersva,

llenrlk Peuron, joka kuoli l?70. ua koulun (kulma)tontti on liitetty
Llusi omistaja oli hlinen poikansa nroon 44. Peuron nuoremman vai-
Johan Henrik Peuron, jonka aika- mo Mrgdalena Koklo kuoli 1778,

si. Toimaita julkisivusta Puunuu
sellrista, jom En3el k§ytu Puuu-
loisssen. mutla kieltåmältä leion
srnuniiielursa oli ndoitukaetra se,

stl} ainakid ö§a §ylrylsc$iä elok§'
rasu oli olemaua.

lvlutte: tårkeåmFääkuin se, kuha
lalod oil $runniltlluti on tiety§ti §e,

rnitä hän on swfi$Mtul ja x§hnyl
Sille, jonka silrträå "keirariryyli"
hivelet, riittänee, etlä talo fl)"t joka
apaukscssa vaikutua niin cngeli-
läiselt[ kuin olla voi.

Väärinkäsityksiä

Hallussani on leikc. jossa kerto'
uan mielikuvituksellincn tarino
Frant6nin ulon taususta, Kirjoitus
s0 ollut nimettömänä vuoden I 93 I

Kalevss§o, olisikohan "proftssori"
Atvl Turakan "löytöjä"I Kumona-
koon se nlt ede§ 55 vuodcn jäl'
kce$. Siinå nimitlåi:t kefto1åsn, §t-

{

d lqqo vanftå kirkon_tapuli Kirkko-
ja Kajaaninkadun kulmassa olisr
huonokuntoircna ourcttu, olrsi ta-
pulin muurattu aluor* myyly 1753
kauppias Zachris Franzdnitlc. loka
öli$i råkentsfiut n§iden kivissinien
sicälle aBun(on8å, Siinä olisi sitten
vihiuy sekå Zåchris ja kaunis Hele-
nå Srhuliil er1ä Helenan sisar Anna
ja kauppias Jacob Spårman. Rai-
ken lisäksi talossa olisi sirren slnty-
nrt Frans Michaol Fran#n.

Tooiariama O*lun ainoa ä*"
chria"nimincn Fnnz6n oti v, l75l
vasta yhdekdnvuolias, Hän vei
Hclcnansr vihille 1770. mutu
anoppinm Anna Wacktin-schuli-
nin kodisra jo em. Torikrdun ta-
losu. §iihcn uloon nuorct nryös
asettuivat, ja riinä syntyi Frans Mi-
chacl. MyUr Anna-sioarja Spärman
vihiuiin, jookin vasm l7?6. Satua
siis kaikki. Kirkon tapulikin oli ol-
lut kirkkokontcliosa, Kcksiltyä on
tietysti myös se, ct1å Alckiantori III
olisi vicrrillut Oulusea.

*
Lähri,il§ mm. Elrfl* Änttörc$ diplo-

tnityö I969/Fråndnin talo; Öulun
vånbrt kårtst: Musoovira*ton inver-
toitti Frrmdnin tnlösis lg67/Bitva
Tuorui Årklltehdloimitto Leario
Oy:n piiro$lehtiö Fraru6nin 1ålo:
Pohjalainen Kirlakauppa Qy:n monls-
t* Fråuäini$ 1+lo Oulusrai P,W.§ncll.
msnin haupFiåsmatriklsli l{6lrdsl§.
soeieidtcn;, i lJl*{borg l?71-1936
(KålevsR kusuoumå ja palnamt uusi
rlköispainoc 1986); Oulun hlstorlat;
Alll Brcnnerin öulun hauputtgin pc"

runldrjoitultelat Jorms W«ttilund,
0ulun kaupunSinvsltuusto 1875-
t975: Ilpoja Ritva Okkoncn, Pilvilin-
noja ja vcsiposteja. 1985: Maija-l-iisa
Bäckström. Potuois.Pohlanmaan Mu.
seoyhdictys I 896- 19761 AnM-Loena
Hyry, Susitcetista Kaupunginuloksi.
Kaleva 24. 8. 1986.
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D!,t Nylendor-Berghillo. §ek[ ]å§l§
cire eikllircssä pfi+uk{hsså frÅi.
nitaan erikee.eil;y'httulman koulutå.
lon alh ollut *elhri, mikä ssivästi

kcuda Oulrssa. Håo oli my6r
Lruppalaivutl jc purjehti mm. ncl.
jS vuotla liscä rakcnnetun ftrgarin
Henig Carlin kapteenina, Myös lai-
wnvsruståia hän oli, Vv. 1800-44
hÅn roimi' kellarinstådm:-}f$i
§ol&*"H'1r*rffträmlilffitrfltrå Ao-
nr Mgln Mmnandorln kansra. io.
kB X,l?,1803 ryntrnti pqlan §uiu-
iI C$ef. Äi1i kuoll kskri viikkoa
myöhorailU. §åmuil Oustsf jSi
Oulur hismriaan ja Suomen kirjåI.
iiguuden historiaan runollija Kll-
llons,jota on hutsuttu myös cngim.
mäitahi *uomenhieliseki aidc-
iyyrikoksi, Sil* mrlstolå*tte Ffilt"
fjd$.t6lm jrlkielwllå.

Omistajia ja
rek§ntejia

?ontit 43.-44 ösri §er8hi, {k.
l8l0) kuolirperältå kåuppias J*
ban Fran'rlq kuten jo alussa
kcnoiliin. Koulurontin paikalle
§jaaninkadun varrelle kohonneen
kaksimetrlscn kivrfi:inän p8ållc .

rekcnnetun asuintaloa lisäk$i rä1.
l{ "ri§rin" pitäi$el}$ rsorilla oli
uselu puirir aruin. ym, taken.
nuksia. Jokseenkin tai&ki po.
loivat Otdun ouurpalogga 182ä, Jo.
ha* Franufu r*keonutd tarkkaan
§eloste$n rä[råkenruhsenss liräk.
§i monta ftsul$tis råkenuusta uu-
delleco ksevoitetulle ruunontil.
leefl, jorks n$mlro nyt oli lS/i
Vmhat n1,§irca l(aupmhotsllifi
,rikålld oll*er lulårBuk3fl näkyv{!
A.F, Otr*sn msålluhmsss n ,\'uo.

dElm 1851, kulmaalon pä&ty Kåu.
puo§r§qirtlg påi[.,lohsn FrandDiå
reurasi omit§rna vuotsefi lE75
uaklil Frem .Ioh*n,

Vuoden 182! palon jslkeen oli
Fmnzdnir talon lorttclin toinen
puoli snii$e§ "psppdan l§stin"
jääanöksinccn (6a&h§. sJi rullBt
.Frrmful[ciriirtynyl yhrenä ro$ni.
llå våhiolle, Joko oli varannur sen
l[äninkllitusts jr mrahenra var.
ten. N, 1850 \,shio jå ksupn*i
kuilenkin vaihtoivat ronttcJe, jol-
toin edeltincn sei tondr, jolla nyr
sij8itses läånin&&Uirur, V, 1866
pystFeltiin rludElle knupungin ton.
liile Pateriemestå siinetyistä hir.
siclt rlkenscttu kookas puuhlo.
jonlta opimme uncmÅ& mm.
kouluulonE (nyk. Pälvflkeskuc).
Muuteu luorcirots oli rrrsttu kau.
pungintdoa var$n,

Asujat ja
vaikuttajat

Nuorella Johan Frsnzanilla oll
alustå rlksel meneoystä liikeroi.
mirrsrn, mrttå yklhyisslämä$ääfl
håmllä oli surua" Jo tsukokuumr
1$l I kuoli håtrcs rdk&§rstlu {itinsl
fidenr §shdln-Fra$tr6n-fie{k"
mm, Lokakuussa synnytti Hrdvlg
Frana6n tyttären, muru kuoli itse
lapsivuotecsecn vain ll woden
ikäiserå. lspsr*åiflen kåstctliin
iioäidi$ rdukåan Helenaksi, - V.
l8l6 Johal F" ailnitui råahelåistu"
neen ksuppiasvelje$cä Zachril$in
taahchlscn kålyn CMotts hngln
kaflsse, Parislunmlle syntyi kolme
lss{å, yk*i hsi$ä 1819 3yd}ayt
Fmnn Johefi. einoa ooika ia kauD-
-pI§fi öf äitiirkais. Myös Chadofia
kuoli nuorona, 27-ruotiaane jo
1826.

Johan Fraar6n leopui §?'vuoti.
aana liihsroimisuan 1841 ja *mitui
asumaan puurakennuksern samas-
ss pihepiiriliå. Ikuppahuonccnsa
hIn luovutti Fnnr Johanilla joka
peri tonriD yhdsrsä kshdsfl l$hon-
ra kannsu, V. l85l F,J. lurå§1i kfl.
kojcn osuudct itssll€e$,

F.J.Franz€n, jokä oli kdyn!,l
Lyypekln kauprukoulun, oli 22-
v[otis§ §å§d$saan k&§ppa]orvå.
ril cikeudce §rmgna vuonna h$s
avisituijs tsi kåuu emä§[ätrd-m§'
n{ ol}ecmsl uloon 2S"tuotiaan
nuori}}on$. Mrrta Gralbugn,
odulåi8en kauppiaan
G,F,Cranlergla tytlälcn, slsÅrtnse
noton, Psriskusnallc syElyi nstjå
tasu, joisu tunnetuin öfl Ysljak.
kaan maanviliclij{ksi aselrunut
fi erlkaptsetd Csorl (Jorl) §rnnr6n,
1847-1901. Hunetr jälkeluisens[
ovst ainos Suomeen jIänyt Oulun
Fnnz(nien sukuhsara.

Kummankin Franz6nin ailanai
hcidln talonm on ollut Oulun kc+l
heiiimpiä sckä ksupprhuoncena ct.l
u kötitra, Sck[ Johsn euä Flsns J.
olieai p*itsl tervs* ym, k&uppiai"
& myös eflilåin merkiilåviä våils.
t{iir jr hivårnksnq}ia, He olivat
mukrna myör tahayhtiöissä eri
puolilla lääniä. Frans J. myös reu,
mruukelssa. Hän oli mukene myös
llhin perustetusra Kertilän hbyry.
tah&sså, joks oli lÅiiss*an Suomen
ensimmäinen, JshåDitle oli llrllhi-
sefferså, (Pakolr) l6{ia puut*rhs jr
Dyk. f.iubalm pslksllÅ ks8yihuo-
neot. Hän oli l$28 p$u*&massa

Oulufl l. Telou§geuraa, Ftans J. F,
oli 1845 pcrusramasso Oulurt §äår.
lupsnkkia. toinri raarimiehenä ja
Saksan ja Espanjan konsulina, Pä"
tcviä miohil varmåsti molemmal
sillä Johan sai kauppaneuvokrea
nimen ja arvon 46.vuotiaaaa, F.J.
jo  0-vuotioana, jotel hänen on
Uyrynfl nqulria erirtäin ruuna
luottamusu, (Vain Albeil Srullma-
niltc on sittcmmin mv§nnettl
"kömme$scrooti" yht{ nirorcns.j

Franzånin kauppahuonc näyltrlå
kuitenkin joutuneen vaikeuksiin
lS6Gluwn nälkä- ym, kovicn
vuosien jälkcm, ehkå senkin takia,
cttä F.J. oli liikemicheksi liienkin
hyv&{rkoincn ja joutui ruukkien
o$åkk8ån& Yastååmi4[ eoemmösil
kuin mihh varat riittlydl, forifiä"
tledon mukaan juuri Bmå sibcBtti
engimmligen kor*utssh 1870. Sc
på4ttyi kuitenhin stordiiu, Vuosi
1875 toimukmn toislh konkum.
3i[, jå nfl qli sfrirlä yastesie, F,J,
tspqtli, kun työtsvrriåa ollut ioitq
Frall§ el sairaållolsflu voinur jel"
kaa, H&n kuolikiu rhtimåltå t{yi"
tåä 40 Yuotle"

Uusia omiståjla,
tunnettuja
vuokyalåi$ie

Vrionno I 875 Franrånln ulo ehd
kX{lifi [ffi f iniltcnå ]Icnrlk §ove
listeellr, jokn jo smafl vuoden Io.
pulla rräi tontin trloinssn vrsta
oululaistMocll0 kauppiaallc Ferdl"
nrud ShmrcenUle, Hän oli syrrty-
nyt Li?pekissä js scurasikin Fran'
renia Sakfån konsulina. Siems*e.
nicn voiri olettra asunoen Franz*-
nin talossa ainakin aiihen eaaklr
kun Franzånien aikainen tiilit*lo
vuodgltå 1869 0ll reksnnettil sir.
tcnmin §iemuserin tslfir& tun$e.
tuksi 3.k nok8i§eksi tyyllulokii,
jonkå tuäfiusrhcrkki(tä on §.Ier-
ro_l$jnen lgkEfqhriailcu-ror4j,

v;"1885 ayUs §iemsen jqutui
konkursridlsan. Nrr oiti tåroän
ruunonda Oulun ehkä mahrsvin ir
niiriffiin Ethein lrtipparicu]'o§, irse
J.GJerytiom. Htrn- rakennutti pi"
§an du6l$fh vmnnat, muså tur.
kin $ui khsan, ko*s häncllå oli
komca krupprkartrnonsr Torikrtu
ll (Oulu Oy). Kun Benbom 1893
kuoli, ortivar kontelinpuolikkoan
krikkincen kauDpies Pottr Oc.

I
I

I

tr Nylrfilerln kanssa" jokå oli oulu-
laireo ks{ppisån Mrttr Nyhadorln
tylåril fln. kuuluirsD [ovbcuvos
Johrn Nm siw,§rrntg suksr siis!
Lund kuoli I 7s1, jå t6ätti jälrlrdbEt"

le. Pcrunkidr.$r ssnotååil. cuä se

koulutonttsin§e! §ijaitsi papfilan
Btrtir (§iis edelffn nro 40) ja Nlls

'Åkcttloilnh roDttie8 y{Iissö. J§l-
tilrutrdioä§,, as,tlituiä' t§}tyfiyt
omistri ohpuolglh ollur tonui
Kirktohduu ja cttlsia Meritullin"
kådukd nimtleryn trdun kulmas-
88i fiuutc|lh$R Ol'rynny käeiierd
'\äliscä". Tontti oliri sils llinyryt
lcrki Margarrta Spalinin lapsiltå
uudelle omistqiallel

Margarct{ Nylandu puolesus§
meni lloclr avioon kauppiag.ft.
ruel Wllholm Bor3bi! kanrss.'mo-
lommst lspsctl6mia lerki§. Rouva
Nylsndcr (-LuqdFBerrh kuoli
1797, jo[oiä Ber8h lrri &kå tontlt
44 ettå 43 §li nyr oli my& 43 siirty-

rgkoänclfile
ålifintrtt kel. T

I
kouluulo kahcine viirqincm roirol
kuitenkin kulmaltra& ja tictttvlcti
sitå käytettiiD kirkon s$aircna kun
yanha puukirklo .-naåpurftontllu
öli purertu ja paikollc ryhdytty ra-
kentamaan ndryiåot! (Tuo-
miöIirkori mfi[rcia. Uuai Sofia
MadAdenan kiikkä vslmistui lo-
pulliiöBti 177?,

Nyt tulm*tontiksi.§riluftuneen
fitrm§r.dlr. 44 sp§feåtåksi uinirta"
ielsi riodctålh *.[arifteiuri OIof
Luna. HEn oir fi ilffi ffi l$Fttnre-

6

Runoilija Kallio
Tqisen. kfirår lcskcksi jiläh],t

Bergh oli slatynyl 1710. Joesain
a§iåkiijas§a häh§t or msinitlu
my6s.s&!$lrucpBä!{, Se on tietysti
mahdöllisu. Hån klrjoittautui kui-
tenkin jo l?.vuotlEana Upsalan
yliopirtoon ja sai l78l porvanoi-

Vrnhin kuvr Franz6nln Lorttelin ruur*rrrr, A.F.Draken mglsus n. lESf (Pohi.-Pohjrnmaan
mEseossal, Jor; vllimmrtli n*yv om Fianrinin trlost& kulm$§n puutaloi nyk. fruppshotel'
lin pailall*

jonlu jälkeen nonldcitioitukscsrs
seaotaan: "gärd& N:o 44 i lUrsm
&vrfErsi iäBd st0liltsäl o$lt thnrgå
bnunder." Siic tönttl 44 kouluta-
loimcn ia muioo rakqntrutsiscetr.
Kouluraio oti vihdoh (crinon l7?0)
joutunut vlrkahcitokci, kun triviqa-
likoulullc oli rekffnetu uusi talo
Mrtdlinm&§ aII§ A§e.
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Pilvilinnoja Franzönin korttelissa

Oulu-ceura ehdottl 1966 Ou-
lun krupungllle, ettå se ryhslsl
toimenpitelslln Franzdnin ttlon
hankkimlseksl kaupungln
omistukseen ja scn jiilkccn sa.
neeraisi ju rcstauroisi tslon jo-
ko kaupungln moninalsien kult-
tuuriyhteisöjen kåyttöön rai yii-
llttllmästi omaan k{yttöönsä,
cslmerkiksl kaupunglnjohtajnn
vlrfta-asunnok*l Helslngln mal-
llin. 0hdotu: el kiinno*tnnut,
Ensimm§lst$ kertaå !"r&nuönln
talo. jokt sijritsi knupungln
omistamsn (koulu)tontin raja-
natpurlna, ei sulnlaan ollut
huomlon kohteem. §it{ oll se.
kfi tarjottu kaupungille ettli
kaupunki oli tavoltellut sitä
omakoeen, trroittelden ja tar"
joufiten koko ajun kilydessfl
epätahdiesa. Satr vuotta sltton
t'ran:6nin lioko tonttl olisl tl.
pahtånut krupungllle kuin kyp-
sä hedelmfln muttå - ei kelvan.
nut.

Franz6n-Siemssenin
talo tarjolla

Konsuli Ferdlnrnd Siemsserllle
vuöden 1875 aikana oston ksutta
raahclaiselta Henrlk Sovellukseltu
siinynyr Franzenin talon ronrti
l5/l nåyllä§ olleen cräiden Oulun
kaupunginvaltuutcttujen mielcssä.
kun valtuusto 28. ll. I 875 kokoon-
tui vuoden viirneiset'n islunloonsa.

Kokoonrurnispaikkana näyttäisi
tuolloin olleen kauppiae T. V. Lil.
jeblornin talo. Jormo Wectcrlund
sitceraa historiikissaun Oulun klu-
punginvaltuusro 1875*1975 val-
tuusron piiyläkirjaa, johon on kir-
jattu ltaloasiaa harkinncen) valio"
kunnan lausunlona mm., että "on
valiokunta häätäväksi väliläfi ärrö-
myydcksi karsonul, eträ kaupunki
rnnen pitkää hankkii irsellcen
oman huoneirton, johou voisivat
mahtua kaikki ssn virkalailsksel
- '." Oli herännyt cpäills. eflä jos
esim. Liljeblomin kanano jouruisi
toisellc isännälle- niin...

Westerlund lietää kenoe, eltä
kaupunki pyrki naapunoikeudcn
nojalla saamaan omislukseensa
ent. Franzånin roflIin liittääkseen
scn omaan tonttiinsa. jolle sc kir-
joiltajao mukaan (ainakin myö-
hcmmin) suunnitreli omaa taloa. ja
eträ nitaa käyliin aina senaatjn Qr-
kcusosåstoa myörcn. Ifuupunki ci
kuilcnkaan saanut pyiirtiioikcuua.

Samanaikaiscsti näytlää myös
uusi talonomisrqja Sicmssen olleen
asialla. sillä hiin on kirjoittanut Ou.
Iun Laupunginvaltuuletuillc tuuri
sarnana kokouspäivänä 18,- ll.
I 875 ja rorjonnur raloann .ja ilmci.
scsti kahtakin vuokr.allc, mihin tar-
joukscen pormestari J, Fr, Gumme-
ruu, §icmsscnin nrukaan, oli ollut
hyvin tyvlyväincn, Kirjalliseen tui-
jouksccn oli Iiitrynyr Sicmssenin
signccraamr plirustus vuokralle
tarjotuista huoneistoista niinc
muutolsincen, jotha tarjouksen r1.
hjli oli karsr»rut välllämärromiksi.
Vaikurraa sillå. crrä ainakin por-
mL.sud oli oltut ryyl).väincn myös
näihrn ehdotuksiin

Hicrnan myöhcmmin näylräisi
kaupunki jo ryhryneen, chkäpä hr-
vässä uskosså "oikeuden voilloon',
cli siihen, että ss ssa Franz6n-
Siemssenin töntin haltuunsa eikä
vain yuokralle, suunnittelemaan
yhdislcuyä raatihuonclra ja kau-
punginlaloa Franzinin-Sicmssenin
talojen korneliin. Kaupungin usko
oli niin vahva, euä se rilasi piirus.
tukser arkhitehti Theodor Deckerll-
t{ joka oli erä$ mffkiitävimmistä
sen hetken årkkitehdoist$, Ja Dec"
ker piirsi. N§m& jokseenkin turrte-
mattomiksi jääneöt piiru$lukset 1u-
Itvat y116116.n julkisuutecn viime
vuoder loprrlla, kun Pohjoincn jul.
kaisi IIpo jn Ritvr Okkoson sekä
kauniin että rrpean tcoksen Pllr'riia.
neia ja vcsipovqia'Kuha"ajan ark-
kit c htuuri u I'ahjo lan yal kea s sa k au -

puilgisrd,

Pilvilinnoja...

Okkostcn kirja sisältää 175:llä
suurikokoisclla sivullaan 63 en ra-
kennuskohteen alkuperäispiirus"
tuksct värikuvina. suuria ja picniä.
julkisia ja yksiryisiti Oulun iiucm-
min joko torculcuuja toi todcllakin
vain pilvilinnoiksi jäHneirä rrken.
nuksia. ökkoset lekivät kirionsa
()ulun kaupungin rakennusviräsron
arkistoste löytämistään pääosin
unohtuncisra piirustuksista cnnen
muutn ihastuksesta näihin alansa
taideteoksiin. Toimittajat ovat oi-
keassa huomauttaessåan. että tä|,
luiset alkuperäispiirustukser muo-
dosraval oman graliikan lajinsa
årkkrtehluurin alallu ja errä niirä
voi katsella uivun ömans taitce-

]llll*ntl:lli:..T,llms-ttJ7{l-lurulln (chri{1. vn$c,rrltrrllfl nykyinen r'äiväkrskus vielä v*orgsmnr-torlana, Must*ylrlslon kuva.

kcust«im ia irilrrrrr r itrrn,rnra
Uerdr.joilu sc l8o7 511111, ,r.,,,1,,,
1ir{:hröt ii .lohan l.'tBdrik'licrilut.rl-
h, Ittntula lirkennutti lgi)0 n1,l
Ay nrakaduksi nimirrt,n karrrrn i;
Kirkkukadun kulrutan rrkennrrr.
rrrcirari J,lt,Lillqvl*tirr piirtlinrirrr
kuunirn uusrcnerräilssit\i.lis§0 t;r.
Ion krrlnrassa l-[rtroksiricn. Krrr-
tula perheinecn a:rui Sir.mssorin ra-
l(lssa. muu:l'l'hrlriparrkin tltrltrn.
krtn{lorr oli rrurit:nrr.s;r {aiutsa,

l(crilulan kuolrrn;rn iXlkcr.n
l'li I lJlol osri Picrari Yiitani,n, 1,,1.
til nc I9ltl siirty;1;il KituFtrräilli:ri
()v:ile 1o silra l9t6 liikrrn'rr:s Ar.o
[,iskolle. l.,sko ritkr.Inultt h(niu-
lurt Ialon "pällllr" lr-kr.rrokrrsr.rr
hotcilitalonsa, Kaupprhotclli|l. \/.
198(i [.irk{rD prnklrntd Irirt toItiI
ktrkkinc ul,rrrrecu liikrrrrrrs \liinir
Puakille. ;okr iJlL{l h{)t(llr-rrrrn.
lr)l&l värsrn l)cruslcellt\cll \rlncr.
rauks*n jälkccn,

. V. 196,1 Pa;rkhi $1ltcn nl(ii liriur-
/cntn Uldn Polrl;1lu,r",, hirtrk;ru»-
pa ()y:Jlr. V:isla ttril{iin. t;rnr, lirrt
vuoden jälkeen, Frrurönin ralollu
crc,tcttirn omri tuntli. F'rarrirrin r,r-
lolle kortti uusi aika VuurrnJ Iq/1.

ti

[.ittpunIirr Jx !il11,(,n tlillcr.rr r3il1.
(lc!ru;l t{}illti;!. ralniisruj }rr:rnzri-
uin naapuriksi arkkirchli rlsrfle
Fllroiren pririärDX Sui,rrtril i'.rr)LI)
L)u?u$"konuofi.

Iranlrtir, itlrrrr luriluilrrrrtrr;i
yi;r,krrlat*iu orr Sarl !luc}{lirr. tlJrt
p.rlar, t tulnnly I 8.11i y;r 1 111111;,i, ,,,.
krrl,'isrll,rurr [ia,t/r:rillr huirnc(,t
utrilJ t\ltbki,Uiiliian \J! t!'L s(. tu;.
rrri ifrrii Urluru lrjjff \ ri01t;r. j,rnlr
.iilL+rn !;rra Fliurhcth Ijhti lälirr
liLqr"rr ldiq rluk.r I,rrri.rin. \rrir
flliruhethin L,,,ilu,:r rrllrrrlllrr rrri,
kl{ hvvtinsit ltusterinkoulu, kåikella
kunnirrilrrkscJla, srili \irllii 0t,r'1il1.
ll,n ntnt td,t$kää,

Onlun krskustan lB$i"rurxiur
sr urpalon.jiilkren jdi vuiikr:iti loista
tt,ir:rrnut JJ,'irrinhrl!,trr. kr,.lrut..
ruakst .ia rurhrasi lluksi huon(.sl
I rlrrzr'nrri tJIo\t:l l,lltrtt)lttl.ltlr(-
srn siivcllll tuli raloon OulLrri hu-
pungrl sl{llrtirp.rrrklr, jol;r vr..lir
rrrrlrirr rrkrrrltrrr t.rrrrr ik;irlrr krrrn
Iäilninl:tnslrJl krurirlor.tr. I,rnrh.
lut lirs Sri,rrrssrnrn r\illliit(lr\\ll
I illininhallitul olr ollr11 111,'1,r,,1,,
sera ll(ii2-vuodcn p:rlolhtccllir

Vv, I8i;(l*1E02, sl§ Ockclislri;-
nrin j:r Kcntulan vuosina. oli (}u-
lun §uonrallisrlla Kluirilla mrrurr-
rttra_ htrunril* l- kr:rrrrksrstr litl,l:'- lr. KlluPpirtttr.rr t )s;rkr,, hlr.
,jtr,it l.BI\(rn :rik,rrrl.,r:rrr .l kr,n,,k-
rcrl;r ( )ttlrrr hrrrl:P.rl. lul'r. I;illli r.r.
lin tctnti L kt:rlrkrtrrs.r iorrkui lrr
kalt hrhviiir Kiistollr il;rrinrrr..
lalnirrrintr on siir alkirrrut yiirnris-
lJrn ll\9(' clk'i t{' ,.lti \ ur,ilir J,kiri-
)(m Illrn r'l,inf triCl, l,r'll.rrr trresl.tt r.r
,lcn lil*lrnr. I rtilz(r,ilt lirlr)\ltt liltr.
n(lriu) [l!li\ rnililiir l(]p.l lt-UrrlLli\i;l
!Liit\ istii asrr(t;ritri. \rrrrj lrui prrr
l;tS.'n;t lrrh t:r iitr\:rt.il(1,,-i.k!t!r'tltr
(iiis!ir §i(.nrlriin il [*rrlrrruoliraln
Solkarrr0n ror:r:,tiri l,.lial I.iinr.
rrrlil nltr)ri;t i!rni ,)luj If(lltbtkljA.
r)il t,lnnillit l,.hrr,,r l.auri I.uuncla
iJ virrlrllli .11,,ril, I.r,t(iliiJnurSnsil
,ril\ttcliii ltxuni Luorna. irorr ho.
konsa Iaki;r trscilr "Jurnaian-f.urr
nt.lk\t hut\rt{rln Ilillilltilllltituri[\t-
nijiiri ,luho {,uonr*n rytlir,

I,ranri'nin lrkln niin krrin kirku
k()rttclinkil hir;lorin orr uirrllir lrr-
Lrr Orrlrrr: hIlrrrilrr



naån. Piirroksct liIt()Ivirr llil)rlrik-
kaukstn 1800-lrrlur l)rolrliili5lli
19,'10-luvullc. Kr'tirr irt\()ir !i('lii
nr)slilit llrol('\\(ril l \Lr' .ljitrrntxuL-
s(n r'5ipuh( ltt,Lt!t tilt, ,'t,, l','h:,.
lun tullituutt ktttlttltlihn. trit'-
ornilinur lii\'(l('nn!'\ ri{lltii orin \ir.
jlVarsrcn ()ulrrn uusinrlittltn hirlo-
rirrnki r'loitukscqn.

Suunnitlnra ()ulun raatih[0,
nccn ir krupurtgirrlirl{)o \lrlrrscl(i
rahcnnukscksi Kliaiinrtkitritrrr vltt.
rt'llc on varsinkin rlilnkohtaan l(al-
§()cn Brahtil\ a ja nlrl( strinr hurlJr-
\L'rrn Lilunls Jit l\!lrlil\. hitl\r)f\
\änrntc (rllL'isl.t piiru.turt: ulrrrrnrc
varmaan kaikki ylsimieliliiå siltr1.
({15 [itrnli r:kcnnur tutcut, ltunr
rrlisi rn,rnrhr ntrncnkrflslsr:trrul ()li.
lun ranlnn rnonumrnlaalikrshuk-
§{n arvoli lingelin [.1-seotllo ja
kirkko Sassin torneirlecn väst{tk-
kaisilla srvurlkalr, Fr.inzirrrn crnpi-
relslon 1-rylisrn§ jäthcttu l{irorj lr ur:-
nt-Kaupungi0lf,l0 Kaja!ninh*dun
puolcircllrr "ristillii' . jotr vrrtl;'riiri.
til vsltion lontti 0dottamassa si1.
len1filin tolcuteltua Åhrtnbergin.jrr
Lindqristin l.{iilninhåili{usliit^ .ioka
tuo nliclccn hollantilaiscn rcncs-
sanssin (Järvcntaus).

Ferd. Sienrssenrn l{). ll. lill')
päirälrn rtrjtt n muk{ilu,r't LrIi lllr
Dr:ckcr oli 12. nldxliskuuta 1E;r7
piilväänrissliän piirusti.rksissa otta-
nut nruktan nc inuutosrhd0luL\rl
iotka Siernsscn oli rchnlt lalt>.jcu*t
pohjrpiirustuksiin tilrrril.s\J;tn ilri "

tJ ruokrallc 18. ll. I875. §iernrsr.
nin vuokrallc taioäila! oli\at
lir;rnrdnin ialo KsJflanin- ,iii Kjrk.
kohrdun kulmass:r .jl krhrrkcrrrr\
srnrrl liilitalo KirkkoL,idrrn purrlcr"
s(n p$äportin alapuolella *li rcri tu-
lon pi:rusrakennelfiä. jöta $irtrnl-
,rin oR voilu Iutsu0 Sienr$5cnin ta-
loksi (rajanaapurinr rryk.riun
Kauppahotcllin kulniataloi. Luren
rodclliin, tän)ii l{rl(} oii paikilll;r
i86() ja sir\ jrr l'rrnrcnirr r,krrr;i.
Mults kun Sicrrsrfirin !uokriilar"
joukscsta ja kaupurr6rn [)!'(l([irllii
lilairnlaslu piiruslukri'str ui tullut
mitäIitr. Iakcnnutli Srr:nrsscrL r,:fcn
I 879 rncrtness;i [rtrLk,rLl,lurt krr,
tåloo,rsa kolmanncr k('rr()[\rn iu
uloil lunnusnr(rkrksr urcrn r.r.rrrtr
tun sukaraharjaiscir lornrrr.

l)eckerin sutrnr1it(lmil
Th. Drc,kcrirr lähriikohrär$ öh

I-ranl,:nilt c,nFtretill{r )icrr hcskcl lc.

l0

n\ L) isrr) pillili§lilifi Lli)'riirilil koh-
dullc" hlin fläyltiiii rilrIiiritilllrrt u!"
krlnirr;rn rl! rirålii1iri, jossjl 0!cn
:'llinrrol*lla loiritn kernrksrn ikku"
n-L'ir in I:r:rlla tn Lorl', r p\i'r{i.
klrtri-ikkuna. llisrititti nliiittvi'
rilvrjtJiln rläFuolcllit ol('!nan lan-
itlnl I illiil.

TolrkadLrn kultrauksctn oli
','Ll!rlri{(ll:l } rlnurn:tr lailrtr 1'.'l',
iiui;r in1k, SP:n irlon pailinll*),
rnnl[,]i lisilhsi uusi ktrlirlr![rnnu5
,rlisi lit:lil Jatkunut 'liiriLadun puo-
irlln tiil,sin sfinfin l-v-,i'iitcnii "Fr[r-
"rfnin talura". PiirustuIsrssr tillai
iakcnnuskor11plt'k;ia kutsut;tnn
kauprrirgintaloksi,

§irpirakrflnrrstcn lirliii,rlr\
noud0ll&lrul fitiJs köiitcltn lus]..1"
,( rir[{. n11(l1u ,i [*rrrt'krin"rr r:irtt.
hri*nraklurus. .ittnlia kr:rkiris;iliit"
li ohri .jiltkunut ro§llntlisciiii "] *ii"
rrl)ur\ncL'tll()t,lIH p;in11i111rr6s 

.i;r

linupuDliiiltälo olisi\il1 täi'ltInf('1
koko lrrttir (nlkf inctr Stiitnrcl
l)anhli). Nr kYincn Pliiviikr§l,rlstr
I(,n1il r'r r1(,lill\ \ilI;tL,r[\r,Jd.rli"
1r liirrrl,prrkoulLrrr rrrlett

I rr rrr,rll;r ,,llrr lrrjllclr'n)irll.r n)i
llln liltkIllul\cr'r klrrt;trtttLi r uon"
l)[ l8'i'0 li]i1('r lilf! rl\a!tr)sit lrur)-
n(rtir i[,]()!lussir rirl,lrtitlrrrslrutt.
Nrk. I rrrr;rinirr lrlrrn I kcrrolst'cn

rtrkkitrhli on mirkil1n_!1 iili]i !rnr.
r';rher0inristrrllc. hnrrrcrrilh, krs"
'"iinhoir:rjailu,iri kessohrl r,illc, palo-
$;nnmulusvälineillf 15ilil rilil*n uu"
si sit uovi), vahlimfslnrin ilsilrrrrrl
ic. l. kcrrokrc*n on \n!"i11lu hq()-
'','\l r:rlrJtoi!)tikailr,rililr. krI[\rr\'
huor',r'. tksilliner n*lr\,0t1tluhu(.)-
tc. arkislohut'rne.jir chilotcttu huo.,
r1'1'1.,r \a,rpungrrLlrrhillc" tSm,ls.
llunlrr. kitnrarrkirjrstollr, 1a r:sircl-
nrä[)prt(]a \ ål lan.

Krrl}.ikadul pucrlclla r,lell rni.
"'uur,srukitnus" lB0q nii\rtjili liil"
1\n(rr liihinlii r'dcliirccn, Sen l,
kr'ft(\k!('tsJ r)fi iriä1 nrnl. hilnltoril-
['. rnr]Siil{ii['liJainhuort:tl!" .ja nt'l "

iiiiir pui(ailr. : kcrroksc!ra firilr.
r; ll,1rr,1rsl,hs6n1.llr, \il\(Jnlii lai
iurliohuilnr:('llt ia tuohailuhuo"
n*rl It.

Krshr:lL: "r'istiil" sr.iunnitelluu
rarliirutrnt\it L Lrrrok5ecn (1I \il-
rirltu Ii lil I[)lrisihoirll{]rill{. virrailr-
Iilr tirlariur \iiilltl;ln)islii \at1en,
l,'rut. L.tIpl,:rh;rn:.rilL \äriltti)t.
n.L'n. nrrislriiätiil \xhtiilcrlårin
huurtr'isLolie il+ I ). .iup.r klosrrlcille.
,-'. kr'rr olisa{rr }uunnilclliin lo(lisra.
lrr'n otltttusltrxrntilt. ncu\ollclu-
Irtroltutlr. nlåislrditlil rslrrtrtohuo-
r|!'llil ririlslr.l\,111{[lu0drn istIr]t{,-
lilr(,11.llil ;it lluptrttltttli:lilrrlit

oLrrtlutt Lrrlutrrrtrr I ori
lr rtripostt.irr. lt)lt5. liirrii \li Ilrrtriirrrirr rrlLrrpuriiislliilrrrlrrL-

1.,;rrrpuriLi \ tr(.jkrair

.ir.t stiu rtrt i tt*l*r-'

!..lrupunLr iotlur lIriulliiillli[1
ir\h(ru\jliiik($nu jrr r irl,rhu,iil,i rr"

'.' p,,r. I ilr,.i'1,,r ,r, t;rl,'\tir I rr,\

\ u,,i\fitnilutx.ifi rili kcllosrppli \hlr-
(riurd. trinlx tlrlo iili ltirl klLrr,.lrrir

l(.r i lurl'*lrltr 
^( 

llrl,rt{rlr( .r

,rtr [ {1-l}i Ir'irli koirrclrsit pirLit,r
rir\!.1 i\rli i;llliril\lo illrrk0kilrs(lr;rrr

' r rtii I r l Lr rl r I rlr r i, k;u t1r ltr;i f mrl, rL r r l

.t,, -ltr 1,. lElr'l liiltlrril 5currlrrrorrr,
t )r:ri osalkaitksi rtslanlrllir orirl
l( tl 'illl)it mk:llt. \'lrtiiin orrrrrtrr
rtr,r r itrthit Sctrrlthuonc. crrlirrt,rr
\\ \'\ler liln(lin rirhrnl,r, 0li p;rlrrnut
trr.l i;r rlrtrrj,,Jt rrlrtrttut rtrrrtttrtr
l(lelririln ilrrlfa llloa. ()sitkktrLrrlcrr
ill\iit:1 litul)unki sai 11äk\uuolrtiln
oikcudrn j uhlasalin kii\ triiijn. N.,uu-
tfll ic ilii Scurahuonccn ullopu()lcl .

le . Ornksi kaupungintalolrsi r ul-
rniitui \flsla i89{ nr,kfincn l)olrrrr-
lailoksi'n tal0. jorkit torsokst tllfi
n*{'tl :-kctroksis(,n (i[lnbcrgirr kr.
ritulLrn kauprrnki 0lr lun,l\t:lrUl til
rtkr'lrnutlil[il] nrrillc tuttrLri tLrllL.c
\c('ll il\llllil

I irrsi pilvilirrrrrr

1.,(l|lillllllt Il[ilr'\lrL\ I r,rrrtr ltrrr
f,orll,'lrl L'r lrrlrIrlrrrt,,l,.llr,,rrrr
l,,rr,ttltttltrtr \ Lrrrr11r,1 l'ttt' L,,,,
l,rttIpirtrr'rrrrrr k. \, Snrlltrtlrt,rlr
l.,trtlrrttrl,trrr ltllLrurlon I rltll.(,ltJ0ltl.r
t,ill,r tilllr\lr IrrtrpLtrrLr lrllr,rrlrrrr
\,r,rrl.rl\r'r'il onil\1.1il[tll(,('ll t0[ltll(,
l\;t llr.rltrrl.rtrlttrr \ il l(,llit \,1\litl)liillll
I Iltil2,'ltIr IurslrLt a(lU\lit\iill lltlrlI
Ltnltslolli!rt llr srrr rrtrcllil l\rlr;rrrs
Itolrjirrrrrr.t[ ]\lrr:rorltrlrrttlrrL.rr
hislori,illlrit'llL llllsr'()llL, ( ll\ll lrnir
,)l)'()uluI hiilslnl ililrrlr:lrlprrlrr'.
!riiit,r_ir[.rr .lrrlistr.ltrirr (irstlliur-
Lindgrtn-Suariscn L'hrlolrrr "( L.ll
l{hrodrs '. ntirht:rr l luomrrr. lorrlir
llli('n1It{' r)htis(:nit. §L lLtri r'nsrilt-
ntliisa!1il Ilr ial(r'n I'rnsrllisnrrrscoil,
.iat;t rilloin al i,llu1 rjcl;i rll(ntt\\il-
li;rln. cil lisirr. rltitcn tiilltii krr iiinnl
!ilisj islunltt \a11hijt1 nt.)niln)i:nlulr-
i ikcrkr:k:crnnr itrlikilchl(ronilir,un
rinltl:iirillrl iilrltiin .jugrntlilr tr
t lrnsailisrrimsnliikxrt kullli.ililiru.
r rr,'\lLt ttur l;ltr:rlr,.iDr:ttrrl.r-

irrrri tirio rrlisi nllutl
haupunginlultlurl0s!{ nli!iliiii

Irrrrllr"rl t\lIIr'LtII\{i\ p.lrIlr]ll
r(lnliriri J. Ii, i\ttltulå,.1olrk+ tlrli-
l,llr)ilil r!] ollli pijltr.tti:,

t )hfisqn \()iltxnrr"n chd()tuIs('n
ijl 5iru,lnilclnl;ill kukonairLrrrdrr"
\xnil i{,i iih(rerj jålk(('r casi l('l),;in
julkisuut*ur l\l$ij*-I"iiss Bäck"
striim Liilurltunrrisilin Pohiolr-
I','lrtlrntttir,rt, \1,r,f.,\lr.lt\t\kll
Sl,-\llilll\itr\tt)Ttrki\\J IS.J6*l't-tr
-- tc!.i roirtruLri (h(lolrls cltii [iih-
ilrl tr'lrrilil\irn piil'usluls*t risliltr.
r :rl .rlurr.r rrl.ltnllrutr).1f,1il t rhi,r,ttril
Lrrrrrrrr.,n Il,lil:il) I'll\]lrnr,,rl.! tir
\ \'\il)(:li'l;1.

lt
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6*sellius*Lind6ron*$jailrisen I prlkinnulln pslkitil ohdofårs igtl2 Oututr kansankir.irstrn- j*
lukusalltåIokui mu*eotiloineen {ontillo, jolla nyt on [iuorm*n Pnnkin toimåte1*, ökk$sien k!Eiars*
julkaistu kuvo Maijn-lJioa Eiickstrlimln hintoriikisto Pohj0is*Po§isnmann Lluseoyhdisrlso
1976.
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5cpprr Rortnnyr, lointilusl,,ltt,ti,r.
I r;rirz(ltirr trlo l,,ttttit l'r'lr;rl,rr
rrcrr Kirjrtkrruplr;t ( )y:tr ylrtctril
(,tn,(l0nI

FRANZE,NIN.IALO

t'å,ndä,n.
'l 'oinr rnta:

- ravinrolatoiminlaa
A-oikeuksin, nryös tilrrusra'
vintolana

- kahvila, jossa oman
leipomon leivonnaiset.

Käytettävissä olevat tilatr

- 2 lounassalia
- 1 ltahvilasali
- 4 ltabincttia
- §aunåc)sasto kokoustilr:iocen
'I'ilrr sovcltuvrt pcrhcjuhliin,
kokouksiin, k(,ulrrtukscen vm.

Kirkkokrtu 2
9r)l(x) ()lll"il

pulr. 9ll I - lj 224

l'tiRvl il"t ll.( )AI
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