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Er2i2in tarkka-ampuj an tarina

Vuonna 1993 ilmestyneessii kirjassaan Tarinoita

Tampereelta II Kyllikki Helenius kertoo viime
vuosisadan loppupuolella kiiydystii Turkin so-
dasta, johon Suomen Kaarti osallistui tutun mars-
silaulun kertoman noin tuhannen miehen voimal-
la. Helenius mycis kytkee kertomuksensa Tampe-
reeseen kirjoittamalla kyseisen sotaretken kah-
desta tamperelaisesta sotilaasta, kaartilaisista

Matti Wiik ja Karl Adolf Lemberg. Nlistii jiil-

kimmiiinen on isovaarini, jonka elemenvaiheisiin
olen perehtyny sukua tutkiessani.

Itse en koskaan tavannut Karl Adolf Lembergiii.
Hiinen kuolemansa ja minun syntymiini viiliin
mahtui vuosikymmen. Kun vasta tiimiin vuosi-
kymmenen alkupuolella innostuin sukuni histori-
asta, jo liihes kaikki, joilla oli ollut henkiltikoh-
taista kosketusta Karl Adolf Lembergiin, olivat
poissa. Siksi tiimii esitys perustuukin paljolta do-
kumentteihin. Se, ettii isovaariani koskevaa do-
kumentointia kirkonkirja- ja verotustietojen
ohella on aika paljon olemassa, todistaa toimeli-
aasta ja varsin niikyvZistiikin eliimiinurasta. Elii-
viiikin kerrontaa on sentiiiin olemassa: setiini
Jorma Louhivuori on v[littiinyt muistamaansa
henkil<ikuvaa vaaristaan sekii sanallisesti ettii
valokuva-arkistonsa kautta.

Nimi Lemberg sukuuni liitryvena esiintyy ensi
kerran ruotusotaveen pestausrullissa vuonna
17 22. Telloin vuonna I 699 syntyneestii Lempliii-
lZin Hahkalassa asuneesta Matts Mattssonista tuli
Porin liiiinin jalkaviikirykmentin Vesilahden
komppanian ruotusotilas n:o 97 Lemberg. Hiin oli
naimisissa eriiiin Britan kanssa, ja heille syntyi
kaksi poikaa, Johan ja Erik (s. 1730), joista jal-

kimmiiinen on tiimiin jutun kannalta t[rkeiimpi.
Erik ja hiinen vaimonsa Maria asuivat Lemp?iiiliis-
sii Sotavallan Leukamaalla Kopolan torpassa.
Heidiin lapsistaan tytlir Anna (s. 1753) meni nai-
misiin S?iiiksmiieltii saapuneen Michael Michaels-
sonin (s. 1748) kanssa, ja he asuttivat Roisman
torppaa Annan kotitorpan naapuruudessa. Lap-
sista isiin kaima Michael (s. 1779) nai Siiiiksmiien
Voipaalasta torpanq/fiAren Elisabethin. Perhee-
seen syntyneestii yhdeksiistii lapsesta neljii kuoli

aivan nuorena. Heistii ainoa miehen ikiiAn yltiinyt
poikalapsi oli nimeltiiiin Thomas (s. 1822), sit-
temmin isovaarini Karl Adolf Lembergin isii.
Parin Kalvolassa vietetyn renkivuoden jiilkeen
Thomas muutti 1 7-vuotiaana Tampereelle vuonna
1840 ja paasi taallii satulasepiinoppiin. Kalvolan
Kotkajiirvelle jiii varttumaan Eerolan talon t5rtiir
Henrika Gustafintlrtiir, joka oli silloin vain 12-
vuotias b/ttdnen. Kuutisen vuotta mycihemmin
hiinet vihittiin Kalvolassa Thomasin kanssa. Mie-
hensii luokse Tampereelle hiin saapui vuonna
1846 juuri I 8 vuotta teybtryaAn.

Kiisityrileiselle tuli olla sukunimi. Sellaiseksi
sopi Thomasille luontevasti edellli mainitun su-
kufaisen, vajaa 70 vuotta aikaisemmin kuolleen
ruotusotamiehen nimi Lemberg. Thomas ja Hen-
rika asuivat tiimiin jutun piiiihenkilcin Karl Adol-
fin syntyessii 29.3.1851 Tampereella 2. kaupun-
ginosassa Liintisen pitkiinkadun varrella n:o 37
(nyk. Niisilinnankatu 17).

Sen ajan perheisiin syntyi kosolti lapsia, mutta
kun kurjat hygieeniset olot sallivat pitkin vuosi-
sataa useina aaltoina tulleiden kulkutautien levitii
esteettcimiisti, myds kuolleisuus kohosi huikeaksi.
Katovuosina, joiden huippuna olivat niilkiivuodet
1867-68, tilanne oli pahimmillaan. Tiimii niikyi
kaavanomaisesti my<is Karl Adolfin perheessii.
Hiin syntyi perheeseen jiirjestyksessii toisena.
Ensimmiinen lapsi, Johan Gustaf, oli kuollut 27
piiiviin ikiiisenii; vuonna 1863 syntynyt sisko Ida
Henrika kuoli puolentoista kuukauden ikiiisena, ja
samana vuonna kuoli veli Wilhelm Fredrik yh-
deksiinvuotiaana. Isii Thomas kuoli tlrfirkseen
(eriiiinlaiseen lavantautiin) vuonna 1868, ja isiinsii
kuoleman jiilkeen syntynyt poika Gustaf Mauritz
noin kymmenvuotiaana vuonna 1879. Aikuisien
saavuttivat Karl Adolfin ohella tlrttiiret Wilhelmi-
na (s.1857) ja Mathilda Josefina (s.1864) seka
poika Johan Henrik (s. lS60). Aiti Henrika kuoli
Tampereella vuonna I 898.

Karl Adolf Lemberg syntyi kaupunkiin, jonka
teollisuus oli voimakkaassa nousussa. Tampere
eli ja kasvoi samaistuneena suuriin tehtaisiinsa.
Se saattoi tarjota asukkailleen ja tAnne muutta-
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neille tycitii, melko vaihtoehdottomasti tosin vain
tehdasty<itii. Jotain tietoa on olemassa siita, efte
Karl Adolf isiinsii kuoleman jiilkeen, ennen kaar-
tilaisvuosiaan, oli tycissii Finlaysonin pumpuli-

tehtaalla; mutta ilmeisesti jo ennen sitii hiin oli
isiinsii ammatin satulamaakarin opissa. Tell6in
hiin piiiisi hajulle ammatista, jonka pariin hiin
palasi uudestaan vasta 1880-luvun puoliviilissii.
Karl Adolf konfirmoitiin 17.6.1866. Edellisenii
vuonna oli niinik?iiin piiiissyt edes muuan Johanna
Josefina Forsell, jolla sittemmin tuli olemaan
keskeinen sija Karl Adolfin eliimiissii.

Karl Adolf oli l7-vuotias, kun hiinen isiinsii
kuoli keskellii pahimpia maatamme kohdanneita
katastrofeja. Tuohon vuoteen I 868 kulminoituivat
maata raastaneet kato- ja niilkiivuodet. Niiden
kosketukselta tuskin viilttyi kukaan kokonaan,
mutta pahiten ne kohtelivat maaseudun eliijiiii,
hiintii jonka olemassaolo oli kiinni joka vuosi
valmistuvasta uudesta sadosta. Kun nyt keviit ei
tullut ajallaan, kese jiii vain aikomukseksi, ja kun
halla puri olemattomat oraat, niilkii oli liiankin
tuttu vieras. Se ajoi mieron joukot liikkeelle vie-
raisiin pitiijiin, oudoille oville, kovan kohtalon
alle, karuun kuolemaan kujille ja veriijille.

Huonoa oli kaupungeissakin, myds tehtailla.
Menekkifl ei ollut, joten tuotantoa oli laskettava ja

viikeii viihennettiivi. Tiedossa toki on, ettii Tam-
pereella ainakin Finlayson tuotti viljaa ulkomailta
omalle viielle avustuksena jakaakseen.

Niiitii ndhden ja miettien Karl Adolf joutui ehkii
kysymiiiin itselteiin, olisiko hiinen tavoiteltavis-
saan mit?iiin parempaa. Jo kokeiltu tehdastyrikiiiin
tuskin tuntui houkuttelevalta eliimlinik?iisena rat-
kaisuna. Tiillaista olemattomien vaihtoehtojen
taustaa vasten katsottuna hiinen sittemmin teke-
miinsli piiiit<is Suomen kaartiin viirviiytymisestii
tuntuu johdonmukaiselta. Todenniik<iisesti myris
seikkailunhalulla oli osansa reippaan nuorukaisen
ratkaisussa. Hiin tunsi varmastikin myds olevansa
velvollinen pifiimeen huolta perheestiiiin nyt kun
hAnen isiinsii oli poissa, olihan hiin ainoa mie-
henmittainen ja -ikflinen perheessii. Muiden lasten
iAt olivat tuolloin yksitoista, seitsemiin ja kolme
vuotta. Hiinen iiitinsii oli toki viel?i nuori, vain
nelikymppinen.
Niinpii kaartiin pestautuminen tapahtui, kun ikiiii
tuli riittavasti. Tarkka-ampuja Karl Adolf Lem-
bergin ura Henkikaartin 3. suomalaisen tarkka-
ampujapataljoonan 2. komppaniassa alkoi siten
19.10.1871. Nuori mies ol i  tuol loin 20-vuotias ja,

kuten miehistiiluettelo veniiliiisin mitoin mainit-
see, pituudeltaan 2 arsinaaja 3 versokkia, eli 178

senttiii. Tiimii toki oli sen aikaisten miesten jou-

kossa melkoinen mitta. Pesti tehtiin tavanmukai-
seksi kuudeksi vuodeksi. Niin Karl Adolfista oli
tullut palkkasoturi, ja hlin saattoi taloudellisesti
avustaa kotiviikeiiiin. Tampereelle jiii kaipaamaan
mycis t5rttiiystiivii Johanna Josefina, jolle posti
pian toimitti Pietarissa tiiydessli mynteeringissii
olevasta nuoresta kaartilaisesta otetun valokuvan,
jonka kiiiintcipuolelta saattoi lukea: Josefinalle.
Kuva on painettuna alussa mainitussa teoksessa
Tarinoita Tampereelta II.

Kaartilaisaika oli pitke, mutta sita koskevat
merkinniit on dokumentoitu lyhyesti ja karusti.
N?iin piiiimiehistiiluettelo (pAiimcinstriiysrulla)
Karl Adolfin kohdalta mainitsee:

o Otettu reserviosastoon 19.10.1871.
o Siirretty II komppaniaan n:olle 90
t7 .12.1871 .
o SiirreW Hiinen Ylhiiisyytensii komppa-
niaan (l komppania) n:olle 75 30.4.1875.
r Osallistunut Turkin sotaretkeen
4.9.1877 - 5.5.1878 (Kaartin piiiijoukon
paluupiiivii Helsinkiin)
r Saanut eron tiiysin palvelleena
I  1 .9 .1878 .

Alkuperiiisen pestauskirjan mukaan Karl Adolfin
palvelus olisi piiiittynyt jo 19.10.1877, mutta kos-
ka Balkanilla jo kalisteltiin aseita, pestiii jatkettiin
Karl Adolfin ilmaistessa halukkuutensa sotaret-
keen. Turkin sotaan osallistui kaartista 955 mies-
tii, joista valtaosa Karl Adolfin tavoin oli vanhoja
kaartilaisia, siis ammattisotilaita. Joukkoa tiiy-

1 9



dennettiin vapaaehtoisten viirviiyksellii ympiiri
maata.

Sodan yleisestii kulusta on kirjoitettu paljon,
joten siitii en kerro tiissii lainkaan. Karl Adolfin
henkikikuvan kannalta on tiirkeiimpiiii saada tietiiii
hiinen vaiheistaan sodassa. Niukkoja merkint<ijZi
lciytyy jelleen Sota-arkiston kiitkriissii olevista
pataljoonan piiiviikiiskyistii seuraavasti :

. Tarkka-ampuja n:o 75 Karl Adolf Lem-
bergille myrinnety.t kunnianosoitukset:
o Sotilasritarikunnan kunniamerkki n:o
67654 erityisestii urheudesta ja miehuu-
desta sekd
e Pyhen Yrjon Ritarikunnan ansioristi n:o
67656 samoin erityisestii urheudesta ja

miehuudesta. Merkit luovutettiin Florio
Tshek Medjessa 4.3.1878 rauhantekoa seu-
ranneena piiiviinii.

Pataljoonan piiiviikiisky n:o | 19 129.4.1878 rapor-
toi joukon sairastuneita kaartilaisia, heidiin jou-

kossaan Karl Adolf Lemberg, joutuneen sairaa-
laan Odessassa. Tausta oli seuraavanlainen: Pa-
taljoona oli rauhanteon jiilkeen kotimatkan aluksi
kuljetettu Tsherkask-nimisellii h<iyrylaivalla
Konstantinopolista Mustanmeren poikki Odes-
saan. Siellii liiiik?irit olivat tarkastuksen jiilkeen

miiZlriinneet 53 kuumetautista sairaalaan. Sinne
heidiin piti mustin mielin jiiiidi muiden jatkaessa

kotimatkaa junalla. Sairastuneet eivlit siten olleet
mukana siinii vastaanottoparaatissa ja tulojuhlas-
sa, joka jiirjestettiin Helsingissii 5.5.1878. Kuu-
metauti oli lavantautia, joka oli tarttunut ennen
kotimatkan alkamista pataljoonan liiheisyyteen
majoittuneesta veniiliii sestii tarkka-ampuj akomp-
paniasta. Pahimmillaan suomalaisia potilaita oli
150. Moni kaartilainen menehtyi tautiin ja sai
hautansa puuristin alle Florio Tshek Medjen lii-
heisillii kummuilla. Niiinkin siis piiiidyttiin
"Balkanin santaan". Itse asiassa eri tauteihin kuoli
sotaretken aikana enemmiin miehiii kuin itse tais-
teluissa: tauteihin kuoli 57, kun taisteluissa kaa-
tuneita oli 24. Kaartimme selvisi kuitenkin koh-
tuullisen hyvin taudistakin ankarien puhtausvaa-
timusten vuoksi, kun taas viihemmiin siisteydest?i
tarkat veniiliiiset joutuivat suorastaan epiitoivoi-
seen tilanteeseen nelinkertaisine sairastumis- ja

kuolleisuuslukuineen.
Haavoittuneita sodissa tapaa olla enemmlin kuin

kaatuneita. Niimii puolestaan jakautuvat niihin,
joiden vammat paranevat ja joiden ei. Karl Adolf
kuului jiilkimmiiisiin. Hiinen toisen silmiinsii nii-
k<ikyky jiii sotakentiille. Kirkonkirjat, jotka eiviit

tunnetusti hienostele, ovat tallentaneet h?inen
kohdaltaan karskin lisiimerkinniin: silmiipuoli.

Miten nopeasti uutiset Turkin sodasta mahtoivat
tav oittaa vastaanottaj ansa tiiil le Suomessa? Voi si
ajatella, ettii ei kovin nopeasti, eik2i tietenkliiin
nykyistii vauhtia, jolloin TV-tekniikka siirtiiii
melskeet ja sodat koteihimme saman tien kuin ne
tapahtuvat. Mutta aika hlvin tieto silloinkin liik-
kui. Lenniitin oli keksitty, ja muun muassa Tam-
pereen Sanomat kiiytti sitii hyviikseen asettamalla
ikkunaansa liihes reaaliaikaisia sotauutisia, joita

ahkerasti luettiin. Ehkii ikkunan takana vieraili
useinkin myds Johanna Josefina huolissaan kau-
kana vieraalla maalla taistelevasta sulhasestaan.

Kenties niiillii usein sotamenestyksestii kerto-
villa uutisilla oli osansa siihenkin, ettii Turkin
sotaretki sai yllensii romanttisen hohteen ja sen
osanottajat saivat sankarin kohtelun kotimaas-
saan. Sota on kuitenkin romanttinen korkeintaan
kaukaa seuraten. Nliin oli laita Turkin sodankin,
sill[ se oli myrihemmin syntyneen marssilaulun
sanoin "vilua ja niilkiiii". Lisiiksi se oli surkeutta,
tauteja, kuolemaa, verta ja kyyneleitii. Tiimii ei
tietenkiiiin tehnyt soturei sta viihemmiin sankareita
- piiinvastoin. Tehtaveste, joka ei varmasti voinut
tuntua kovinkaan liheiseltii tai omalta, kaarti suo-
riutui tiismiillisesti annettujen kiiskyjen mukaan,
kuten vannottu sotilasvala velvoitti: "Minii ala-
kirjoitettu lupan ja vannon... ojendaman itseni
Sota-artikkelein jlilken, ja niita kaiken voiman
periistii noudattaman ja tiiytt?imiin ja minuani
(itseeni) ninkuin yhden rehellisen ja uskollisen
Sotamiehen tulee, urhollisesti ja hyvin kiiyttiimiin
viikirynniikriissii, suuremmissa ja viihemmissii
tappeluxissa ja kaikisa tiloisa, joihin minua
maalla eli merellii kiiskeii mahdetan... niin kauvan
kuin hengi ja voima minusa on... Niin totta Ju-
mala minua auttakoon hengen ja sjelun puolesta."
(Orjallinen jiiljennris kaartilaisten sotilasvalasta)
Kaartista kotiuduttuaan IL9.1878 Karl Adolf
tydskenteli vuoden piiiviit Finlaysonilla. Seurus-
telu Johanna Josefinan kanssajatkui jajohti avio-
liittoon 29.12.1879. Tehdastyii ei tuntunut nyt-
kii5n maittavan. silld 1.3.1880 Karl Adolf nimi-
tettiin poliisiksi Tampereelle. Kaupungissa ei
viel?i silloin ollut varsinaista poliisilaitosta. Sel-
lainen saatiin vasta kymmenisen vuotta my<i-
hemmin. Maistraatti oli se viranomainen, joka

vastasi jiirjestyksenpidosta muutamine konstaa-
peleineen. Olosuhteet kaupungissa olivat poliisin
kannalta periiti hankalat ja tyitlAat. Jo itse kau-
punki tycillisti konstaapeleita yllin kyllinja vuon-
na 1877 siihen liitetty riihjiiinen KyftAla enemmiin
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kuin mitenkiiiin kohtuullista oli. Kltele tunnettiin

tuolloin todellisena rikollisten ja irtolaisten tyys-

sijana, ja mainitaan, ettii kaikki maamme suu-

rimmat rikolliset olivat jossakin vaiheessa tuttuja

my6s Kyttiil2issii. Poliisin ammatti ei siten ollut

mitenkeen kadehdittava. Siitii maksettu palkkakin

oli mitatdn. Sitii kuvaa oheen jiiljennetty kirjelma,
jolla kaupungin poliisit anoivat palkkaansa koro-

tettavaksi:
"Korkea arvoinen Maistraatti Tampereen kau
pungissa.

Tiiten nriyr?isti me allekirjoittaneet alimmaisuu-

dessamme pyydiimme, ettii ylennettiiisiin meidiin

vuotuinen palkkamme yhteen tuhanteen kahteen

sataan (1,200) markkaan, sillii nykyisellii palkal-

lamme emme tiihiin aikaan voi eliiii; koska

usein satumme kohtaamaan senlaisia tapahtumia,

effi vaatteemme revitiiiin rikki ia tahritaan val-

lattom ia sisiiiin tuodessa.

Tampereella Toukokuun 18. piiive 1881

Al immaisuudessamme

D.M.Lindel l  K.A.Lembers

J. Andersson K. Saren

A. Hirmunen K. Samuelsson

K. Karlsson G. Laivanen"

Ylliimainitut herrat olivat yhtii kuin koko poliisi-
kunta. Mainittakoon, ettii Lembergin lisiiksi myris
K. Saren ja G. Laivanen olivat osallistuneet Tur-
kin sotaan. Laivanen tosin veniiliiisissii joukoissa,
virolainen kun syntyjiiiin oli.

Korkea-arvoinen maistraatti enempiiii kuin kau-
punginvaltuustokaan, jolta lausuntoa pyydettiin,
eiviit katsoneet tarpeelliseksi korottaa poliisiensa
palkkausta, koska, kuten piiiitdksen sitaatti sanoo:
"kaupungin varoilla yleisiin tarkoituksiin muu-
toinkin on kovaa kysyntiiii".

Karl Adolf Lemberg toimi poliisina vain pari
vuotta. eli 8.2.1882 saakka. Seurasi viitisen vuot-
ta, joista toistaiseksi ei ole kovinkaan paljon tie-
toa. Ilmeistii on. ettii hiin niiinii vuosina oli satula-

sepiin tyossii hakien oppia ja kokemusta, kunnes
hiin vuonna 1887 oli valmis oman yrityksensii
perustamiseen. Niiinii vuosina hiinen perheensii
kasvoi. Esikoinen Karl Konstantin, tuleva vaarini,
syntyi vuonna I 880, ja jarjestyksessii kolmas lapsi
Isak Aleksander vuonna 1884. NAmii kaksi oli-
vatkin ainoat tiiysi-ikiiisiksi yltiineet, sillii kukaan
muu maailmaan saatetuista lapsista: Hilda Mat-
hi lda (s.1883), Lempi Josefina (s. 1888) ja Urho
Pietari (s.1890) ei tavoittanut edes yhden vuoden
ik[2i. Vatsuri, ulostustauti ja tuntematon sairaus
on merkitty niiiden pienokaisten kuolinsyiksi.
Perheeseen kuului vielii Karl Adolfin anoppi,
Finlaysonin tycintekije, vuonna 1825 syntyny.t
Serafia Gustava Forsell, joka vuosikymmenten
ajan kulki perheen mukana asuinpaikasta toiseen.
Tiim?i kuvannee Karl Adolfin ominaisuutta pitiii
huolta lahimmistiiiin, ehkZi toisaalta myds Serafia
Gustavan tarvetta olla huolenpidon alaisena var-
sinkin mycihempinii vuosinaan, hiin kun eli varsin
vanhaksi.

Vuodelta 1877 loytyy taas tuhtia dokumenttia.
Tuolloin Karl Adolf Lemberg vei tyylikkealle
kdsialalla kirjoittamansa anomuksen henkilcikoh-
taisesti maistraatin kiisittelyyn. Liisnii olivat pu-
heenjohtaja, pormestari Procope, oikeusneuvos-
mies Cajanus ja kunnallisneuvosmiehet Bergman
ja Ekholm. Anomus oli kirjoitettu ruotsiksi, min-
k?i kielen taitaminen juontui kaartilaisvuosilta,
seikka josta oli paljon iloa ruotsinkielisen ja -

miel isen virkam iehistcin hal litsemassa kaupungis-

"Tampereen Maistraatille

Suopealta maistraatilta anon nriyrimmiisti

hyviiksymistii saada porvarioikeudet satula-

sepplitehtailij ana Tampereella uusien asetusten ja

j?irjestyksen mukaisesti talossa N:o 282

viidennessii kaupunginosassa tiissii kaupungissa.

Tampere 9. toukokuuta I 887.

K.A.Lemberg"

(Alkupertiisen anomuksen kopio seuraavalla sivulla)

Maistraatti osoitti suopeutensa mydntiimiillii suo-
ralta kedelta anotut oikeudet. Anomuksessa mai-
nitun talon n:o 2821 V kaup.osa omisti Gustaf
Henrik Enberg. Se sijaitsi Kortelahdenkatu
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22:ssa. Siellii Karl Adolf asui ja harjoitti liikettiiiin
vuosina 1885-91, minkii jiilkeen seurasi kaksi
vuotta talossa Liintinen Pitkikatu 22 B, joka si-
j aitsi nykyisen Niisilinnankadun j a Puutarhakadun
kulmassa. Omistaja oli karvari Antti Tervo, joten
ammatillistakin yhteyttii saattoi asumispaikan
valinnalla olla.

Satulaseppii Lemberg menestyi hyvin liiketoi-
missaan huolimatta kovasta kilpailusta. Kaupun-
gissa oli noina vuosina kuudesta yhteentoista
tlimlin ammatin liikett?i. Kahta ensimmiiistii vuotta
lukuunottamatta hiin sijoittui valmisteiden brutto-
arvon mukaan keskiarvoisesti sijalle 2,8. Tydnte-
kijiiitii hiinellii oli vuosittain kolmesta viiteen.
Tiissii yhteydessii mainittakoon, ettii Karl Adolfrn
veli Johan Henrik oli satulasepiinopissa veljel-
liiiin, mydhemmin samassa tyciss?i Liinatehtaalla
vuosikaudet ja vuodesta 1907 alkaen pitiijiin suu-
tarina Teiskossa. Isovaarini kummastakin pojasta,
eli vaaristani Karl Konstantinista ja Isak Alek-
santerista tuli myris satulaseppiii. Heistii edelli-
sellii oli sittemmin oma liikkeensii. Isak Aleksan-
terin pojat Toivo ja Oiva olivat niinikliin kumpi-
kin satulaseppiii. Kun vielii muistamme koko
satulaseppiiammattiuran alkaneen Karl Adolfin
isiisti Thomas Lembergistii, onkin kysymyksessii
yli sata vuotta saman suvun piirissiijatkunut ura.

Kiisityiiliiisen eliimii ei ollut pelkiistiiiin tuottei-
den valmistamista vaan yhtii vahvasti niiden
kauppaamista. Muun muassa toripAiviit olivat
t?irkeita myyntitilaisuuksia. Tuotteita sai myds
mlydii oman liikkeensii ulkopuolella yhteisesse
mlyntipaikassa, narikassa. Esimerkkinii ilmoitus
Aamulehdessii 30.10.1897: "Myyntipaikat nari-
kassa, joksi tiistA liihtien keybtAan n.s. Bonsdorfin
tonttia, myytiin eilen vuokralle puoleksi vuodek-
si. Niitii huusivat seuraavat: ... IV rivi. N:o 56 K.
Lemberg."

Karl Adolf eli toimeliainta aikaansa. Vaikuttaa
siltii, ettl hiin oli aina menossa. Ammattiin liittyi
tarmokas osallistuminen Tampereen Kiisityri- ja
tehdasyhdistyksen toimintaan monine komitea- ja
luottamustehtiivineen. Ammatin ulkopuolella
raittiustyo sai hiinestii ahkeran jiisenen. Raittius-
seura Taisto oli perustettu vuonna 1887. Karl
Adolf oli mukana alusta alkaen. Kun seura vuon-
na 1892 rakensi oman talon tontille n:o 570
(tiimiin piiiviin kielellii Aleksanterinkatu 29), Karl
Adolf oli talon rakentamisesta vastuussa olevassa
johtokunnassa. Talon valmistuttua hiin oli vuosi-
kaupalla sen vahtimestarina. Minulla on Taiston
talosta mycis henkil<ikohtaisia muistoja. Asuessa-
ni lapsena 1930-luvun lopulla Kyttiiliissii kiivin

talossa usein, sillA sitA kaytti kokouspaikkanaan
partiolippukunta Kivekkiet, johon joukkoon
kuuluin. Tosin en silloin tienny isovaarini kyt-
keytymisestii taloon mitiiiin, jos nyt tiesin mitiiiin
koko miehestiikiiiin. Vielii kannattaa mainita, ettii
Karl Adolfin vaimo Johanna Josefina oli niin-
ikiiiin liihes alusta liihtien mukana Taiston toimin-
nassa ja jiisenenii aina kuolemaansa asti, jolloin
hiin oli seuran jiisenistii pitkiiaikaisin.

Karl Adolf Lembergin satulaseppiikauteen liit-
fyy mycis seuraava kasku, joka on poimittu Tam-
pere-seuran julkaisemasta Tamperelaisia kaskuja
-sarjan osasta l: "Muita ammattilaisia. Tampere-
lainen satulaseppii Lemberg, joka oli Turkin so-
dan sotamies, valmisti hevosen liinkia ja muita
'hevoskaluja', joita hen myi torilla. Kerran niiitii
hevoskaluja tuli ostamaan kaupunginvouti Snell,
jota kansanomaisesti sanottiin'Niilliksi'. Kun
l2inget olivat liian suuret Sniillin hevoselle, kysyi
tiimii:

- Minkiis mallin mukaan Lemperi n?iitii hevos-
kaluja oikein tekee?

Lemperi vastasi:
- Enhiin minii siinii mallia, olenpahan tehnyt
vaan oman piiiini mukaan.

Kun Lemperi oli suurenkokoinen ja isopiiinen
mies, sai Niilli aiheen tokaista:

- Ilmankos ne hevosen piiiihiin eiviit sovikaan."

Karl Adolf Lembergin liiketoimien menestymi-
sestii kertovat myds hiinen rakennushankkeensa.
Kaupunki oli ryhtynyt kaavoittamaan Tammelan
vainioita asuntotonteiksi Kyttiil?in purkamisen
aiheuttaman asuntopulan vuoksi. Karl Adolf
vuokrasi kaupungilta tontit 701 ja702. Edelliselle
Kaivo- ja Kullervonkatujen kulmatontille
(Kaivokatu 19) han rakennutti vuonna 1893 kaksi
asuinrakennusta, toisen puusta, toisen osaksi ki-
vestii, osaksi puusta. Ne kiisittiviit yhteensa 27
tulisijalla varustettua huonetta. Rakennuspiirrok-
sen oli laatinut tamperelainen J.E. Lrinnqvist. Itse
ei Karl Adolf tiissii vaiheessa ruvennut taloa asu-
maan vaan vuokrasi huoneet etupiiiissli tehtaalai-
sille, joita samassakin huoneessa saattoi asua
tungokseen asti, eli Karl Adolfin talossa mahdol-
lisesti satakunta vuokralaista. Niiin oli satulasep-
piimestarilla toinenkin, talonomistajan ammatti,
mitii todella k?iytettiin ammattinimityksenii. Asian
voi todeta esimerkiksi Kalevankankaan monista
hautamuistomerkeistii.
Vuonna 1894 Lembergit muuttivat Lentiseltd
pitkiikadulta Sorinahteelle taloon n:o 340, jonka
omisti kivenhakkaaja Gustaf Robert Pettersson,
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hautakiv ien ve istiij ii. Niiitii ve i stiim<iitiihAn j okai-
nen viihiinkin vanhempi tamperelainen muistaa

olleen useita kovin myrihiiiinkin hautausmaan tien
varrella. Petterssonin veist?imiii hautamuisto-
merkkejii on sekii Vanhalla hautausmaalla Alek-
santerin kirkon puistossa ettii Kalevankankaalla.
Vuonna 1897 Lembergin perhe asui jonkin aikaa
Tammelan talossaan, jonka kivestii rakennetussa
osassa mestarilla oli safulasepiinverstaansa. Sa-
man vuoden syksyllii hiin kuitenkin myi talon.
Niiin Aamulehti: "Talonkauppoja. Satulaseppii
Kaarlo A. Lemberg tii?iltii on myynyt omistaman-
sa talon n:o 701 tiimiin kaupungin l3:sta osasta
kauppias Jaakko Lukkariselle Helsingistii. Kaup-
pahinta tuntematon. Vastaanotto tapahtuu syys-
kuun I p:n[."

Tiistii parin kuukauden kuluttua, I . I I .l 897
Lemberg hankki kaupungilta uuden vuokratontin
n:o 794 Tammelankadun ja Itiiisen Rajakadun
(Salhojankadun) kulmasta. Hiin rakennutti pai-
kalle vuonna 1898 kahdeksan huoneen talon ulko-
rakennuksineen, jonka hiin myi vuoden kuluttua
talonomistaja Heiskalalle. Kyseessli oli ilmeinen
pelkkii liiketoimi.

Vuosisadan vaihteeseen tultaessa Karl Adolf
Lemberg tuntui saaneen tarpeekseen satulasepiin
ammatista. Vuosi 1900 olikin hiinen viimeisensl
tiimiin ammatin parissa, ainakin itse omistamansa
liikkeen puitteissa. Muuta liikkui ny't miehen
mielessii: eliimiinmuutos, joka toteutui vuosisadan
alkuvuosina. Karl Adolll hiinen vaimonsa ja nuo-
rempi pojista muuttivat Karkun Kiuralan kyl[iin.
Muuttokirja tosin on otettu vasta vuonna 1905,
mutta Tampereelta Karl Adolfia ei eniil l<iydy
kolmena tuota vuotta edeltiineenii vuonna. Aivan
Kiuralan vuolteen rannalta hiin osti itselleen talon
ja ryhtyi kalastajaksi. Ratkaisu oli radikaali, kui-
tenkin tyypillinen Karl Adolfille hiinen aikaisem-
pia vaiheitaankin ajatellen.

Kiuralan maiseman tunteva tietii2i perheen
asettuneen luonnonkauniiseen paikkaan. Jos mie-
likuvitusta riittii?i, voi kuvitella, millaista seutu
onkaan ollut vuosisadan alun koskemattomuudes-
saan. Mutta Karl Adolf ei ollut liihteny luonnon
keskelle varhaiseliikeliiisenii lekottelemaan. Hiin
paneutui nyt kalastamiseen samalla tarmolla kuin
aikaisempiinkin toimiinsa. Muunlaisen todistelun
puutteessa tiistli kertonee jotakin perukirjan luet-
telo hiinen kalastusviilineistiiiin: 2 venetta. 27
verkkoa, 1l rysiiii, 3 mertaa, mateenpunttuja, lip-
poja, pitkiisiima jne. Elatusta otettiin paitsi jer-

vestii, myris maasta. Ainakin ruista ja juurikasveja

viljeltiin. Maanviljelyksestd kertovat perukirjan

maininnat iikeestii ja latasta. Talossa oli hevonen,
minkii perukirjan nimikkeet "parireet ja aisoja"
sekii "kiirry.t" todistavat. Talossa oli my<is lehmii.

Ympiirillii olevat isot jiirvet Rautavesi ja Kulo-
vesi olivat kalastajille antoisia. Saalista piti tie-
tenkin saada kaupaksi. Niinpe tiedet?i?in Karl
Adolfin kuljetuttaneen seke kalaa ettii maasta
saatuja tuotteita rautateitse Tampereelle. Rata oli
avattu vuonna 1895, ja Karl Adolfilla oli toki
vanhat hyviit suhteet tamperelaiseen liike-
el2imiiiin. Merkittiiviiii on, ettZi perukirja ei mainit-
se minkii?inlaisia satulasepiin tytikaluja tai tarvik-
keita. Ilmeisesti ne olivat siirtyneet perheen van-
hemmalle pojalle Karl Konstantinille, joka oli
avannut oman satulasepiinpajansa Pispalassa.

Aikaa kului ja ikiie kertyi Kiuralan v?iellekin.
Vuonna 1909 kuoli Karl Adolfin vaimo Johanna
Josefina, ei toki vanhuuttaan, 59-vuotias kun
vasta oli, vaan hdn menehtyi sydiintautiin. Karl
Adolf, joka piti itseiiiin yksiselitteisesti tampere-
laisena, ei halunnut haudata vaimoaan Karkkuun
vaan hankki sukuhaudan Kalevankankaalt4 jonne
Johanna Josefina siinettiin. Seuraava hautaan
klitketty oli Johanna Josefinan iiiti, Karl Adolfin
anoppi Serafia Gustava, joka niinikiiiin kuoli Kar-
kussa vuonna 1915. Hen niiytt?iiikin asuneen Kar-
kussa liihes kaiken aikaa, sill?i Tampereen henki-
kirjoista hiintii ei l<iydy. Hiin oli kuollessaan 89-
vuotias.

Siiiidyllisen kahden ja puolen vuoden kuluttua
vaimonsa kuolemasta Karl Adolf meni uudelleen
naimisiin vuonna 1911. Valituksi tuli Tyrviiiin
Marttilasta pitejen "klasimestarin" David Raine-
liuksen brtiir Amanda. Karl Adolf oli tuolloin 60-
vuotias. morsian vasta 36-vuotias neito. kuten
aviokuulutus ilmoittaa. Ikiiero oli siis merkittiivii.
joskin morsiamellakin oli jo reippaasti ik?iii ensi-
reissulaiseksi. Tiimii selittynee sillii, ettii Amanda
perheensii lapsista nuorimpana oli iiitinsii kuoltua
joutunut jiiiimiiiin isiinsii taloutta hoitamaan, eikii
siihen aikaan viilttiimiittii piiiitetty omista tekemi-
sistii.

Karl Adolf Lemberg saavutti itse eliimiintaipa-
leensa piilin vapunpiiiviinii 1920 kotonaan Karkun
Kiuralassa. Kuolinsyynli oli maksatauti, mike
hiintii oli vaivannut jo pitkiihkiin ajan. Karl Adolf
sai leposijan Kalevankankaan sukuhaudassa.
Hautajaiset pidettiin 9.5. suuren saattojoukon
mukana ollessa. Setiini Jorma Louhivuori, joka oli
silloin 12-vuotias poikanen, oli liisnii ja muistaa
hautajaispiiiviistii parhaiten saattamaan tulleiden
hautaj aisvieraiden suuren hevosajoneuvojen miiii-
riin. Amanda Lemberg j[i asumaan Kiuralan ta-
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loon, josta hiin muutti vuonna 193 1 Tyrvaalle ja

kuoli siell?i Nuupalan kyliissli vuonna 1950. Hiin
on haudattuna Karkkuun.

Isovaarini tarinan tutkiminen alkoi varsin hata-

rasta tiedosta, kuulopuheitten Turkin soturista,
hautamuistomerkin satulasepastii. Aluksi ltiytyi
jotakin sielt?i, jotakin tiiiiltii, kunhan osasi hakea.
Pala liittyi palaan, kunhan osasi yhdistellii. Heriisi
kysymyksiii; ne aiheuttivat pohdintoja, niimii
tuottivat tieftyjA johtopiiiittiksiii. Kuva selkeni.
Herkintii oli havaita tutkittavan liiheneviin henki-
lcinii tieto tiedolta, pikku askelin. Niin liihelle hiin
tuli, ettii uskallan todeta yleist?iviisti: tutuiksi,
arkipiiiviin tutuiksi he kiiyv2it, niimii henkilcit, joita

ei koskaan ole saanut tavata. Aivan samoin ei
ehkii tapahtuisi omaan sukuun kuulumattoman
kohdalla, sillii luulenpa ettii tiissii kyllii ymmiine-

tiiiin jotain sillii geenitasolla, joka on yhteistii

tutkittavalla ja tutkijalla - tottakai myiis tietyllii
tunnetasolla. Isovaarissa olen kohdannut todella
esimerkillisen persoonallisuuden, jota olen oppi-
nut kunnioittamaan: pii?ittiiviiisen, tarmokkaan,
velvollisuudentuntoisen ihmisen. Olenkin iloinen,
ettii olen edes nliin saanut hiinet tavata. Huomaan
kiiyttiineeni edellisissii lauseissa perfektiii, joka on
se menneen ajan aikamuoto, jonka tulos elae
preesensissii, nykyisessii.

Piiiitiin tiimiin esityksen Aamulehden 6.5.1920
Karl Adolf Lembergin kuoleman johdosta julkai-

semaan muistokirjoitukseen. Siinii viireilee ajan
gylin viiiirentiimiitrintii patinaa:

"-Kuollut. Viime sunnuntaina kuoli Karkussa
yksi kaupunkimme tunnetuita miehiii, satulasep-
piimestari Karl Adolf Lemberg 70 vuoden ikiiise-
nZi. -Lemberg oli syntynlt Tampereella maalis-
kuun 29 pnii v.1851. Nuoruutensa parhaana aika-
na meni L. vapaaehtoisena Suomen kaartiin, josta

seurasi sitten kuuluisalle Turkin sotaretkelle
v.1877 ja oli mukana kaikissa suurissa taisteluis-
sa, joista sai Yrjrin ristin. Sotaretkeltii palattuaan
rupesi L. harjoittamaan synnyinkaupungissaan
satulasepiin ammattia, jonka vuoksi hlintii usein
kaytettiin kasitycilaisten piirissii ja yhdistyksissii
asiantuntijana, kun oli rehti, avomielinen ja oi-
keudentuntoinen mies. Kun raittiusseura "Taisto"
perustettiin, oli L. sen ensimmiiisiii uskollisia
jiiseniii ja saman seuran uuden talon ensimmiiinen
vahtimestari kauan aikaa.

Sitten rakensi L. talon Kaivokadun varrelle
Tammelaan. Sen myytyiiiin siirtyi Karkkuun har-
joittaen siellii kalastusammattia. Vainajan rehti ja

iloinen luonne kartutti hlinelle laajan ystiiviipiirin.
Leviitkri<in rauhassa rehti suomalainen."
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