Koululaistehtävät

Nottbeckit – Tampereen kosmopoliitit -näyttelyyn
ALAKOULUT

Tämä näyttely kertoo Nottbeckin suvun elämästä
Tampereella. Nottbeckin teollisuussuku eli
Tampereella ja toimi Finlaysonin puuvillatehtaan
johdossa lähes 70 vuoden ajan vuosina 1836–1904.
Finlaysonin tehtaan perusti skotlantilainen
James Finlayson vuonna 1820. Aluksi Finlaysonin
tehtaalla valmistettiin kehruukoneita, mutta pian
tehdas keskittyi puuvillalangan kehräämiseen ja
kankaankudontaan.

James Finlayson päätti myydä tehtaansa vuonna
1836. Tehtaan osti Pietarissa asunut liikemies
Carl Samuel Nottbeck. Kaupanteon jälkeen Carl
Samuel Nottbeck lähetti poikansa Wilhelmin
Tampereelle opettelemaan tehtaan johtamista.
20-vuotias Wilhelm Nottbeck saapui mutkien
kautta Tampereelle vuonna 1836.

1. Wilhelm Nottbeck muutti Pietarista Tampereelle vuonna 1836.
Millä kulkuvälineellä hän saapui Tampereelle?
________________________________________________________________________________________________
2. Ensimmäisessä huonemaisemassa näet ruokasalin. Tehtaanjohtaja Wilhelm ja hänen vaimonsa Constance asuivat Tampereella puisessa huvilassa. Heidän luonaan kävi usein korkea-arvoisia, kansainvälisiä
vieraita. Ruokasaliin on katettu upea astiasto odottamaan tärkeää vierasta. Ketä varten astiasto katettiin
pöytään ensimmäistä kertaa ja milloin?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. Astiastossa näkyy vaakuna, jonka suku teetti vuonna 1855 aateloinnin kunniaksi.
Silloin perheen sukunimeen tuli von-etuliite, aatelisuuden merkiksi.
Piirrä tähän kuva von Nottbeckien sukuvaakunasta.

4. Seuraavassa huonemaisemassa näet Wilhelm ja Constance von Nottbeckin.
He elivät ylellistä elämää Tampereella. Heidän kotinsa oli sisustettu kauniisti
muodikkailla huonekaluilla, ja seinillä oli taidemaalauksia ja muotokuvia.
Kuka on tässä muotokuvassa?
__________________________________________________________________________

5. Wilhelm ja Constance von Nottbeck saivat yhteensä seitsemän poikaa. Tutki poikien elämäntarinoita
kosketusnäytöltä.
a) Kuka oli vanhin pojista?
__________________________________________________
b) Missä Wilhelm nuorempi asui vuosina 1893–1904?
__________________________________________________
c) Minkä niminen oli viereisessä kuvassa näkyvä poika?
__________________________________________________
6. Seuraavassa huonemaisemassa näet Peter von Nottbeckin, joka oli yksi Wilhelm von Nottbeckin pojista. Peter ja hänen vaimonsa Olga ovat suunnittelemassa uutta kotiaan, tätä rakennusta. Pöydällä heidän
edessään ovat uuden Milavida-nimisen palatsin piirustukset ja paksu kirja. Tutki kosketusnäytöltä, mitä
kirjaa Peter ja Olga selaavat.
________________________________________________________________________________________________
7. Peter ja Olga von Nottbeck eivät koskaan ehtineet asua Milavida-palatsissaan, sillä he molemmat
kuolivat ennen kuin rakennus ehti valmistua vuonna 1899. Peterin ja Olgan kuoleman jälkeen heidän neljä
pientä lastaan muuttivat asumaan palvelijoidensa kanssa Milavidaan. Mitkä olivat lasten nimet?
________________________________________________________________________________________________
8. Seuraavassa huonemaisemassa ovat tähän rakennukseen muuttaneet neljä orpolasta. Tutki tarkemmin
lastenhuonetta. Millaisia leikkikaluja ja tavaroita aatelisperheen lapsilla saattoi olla 1800–1900-luvun
vaihteessa?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Peter ja Olga von Nottbeckin lapset jättivät Milavidan
ja Tampereen vuonna 1902 ja muuttivat setänsä
mukana ulkomaille. Milavida jäi tyhjilleen. Vuonna
1905 Milavida myytiin Tampereen kaupungille, ja
palatsin nimi muutettiin Näsilinnaksi.

Tampereen ensimmäinen museo, Hämeen museo,
avattiin tässä rakennuksessa vuonna 1908.
Hämeen museo toimi täällä Näsilinnassa vuoteen
1998 asti, jolloin se suljettiin odottamaan palatsin
kunnostamista. Näsilinna oli tyhjillään ja odotti
remonttia 17 vuoden ajan. Lopulta vuonna 2015
palatsi avattiin uudistettuna jälleen yleisölle.

