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Ekenäs stads vapen.



Förord.

Det arbete, som härmed ö/verlämnas åt allmänheten,
gör icke anspråk uppå att vara Ekenäs stads historia i
detta ords vetenskapliga bemärkelse, utan hafva författarene
blott sökt lämna läsaren en kortfattad, populär framställ-
ning af stadens märkligare öden, seder och bruk under
tidernas lopp, samt dess utveckling på andligt och materielt
område. Afvenså skall turisten här finna en antydning om
hvad våra vackra kringliggande näjder hafva att uppvisa
sevärdt och minnesrikt.

De källor som för detta arbete anlitats äro handlin-
gar i Statsarkivet i Helsingfors, Ekenäs stads kyrko- och
rådhusarkiv, kyrkoarkivet i Pojo, diverse historiska arbeten,
kalendrar, tidningsuppsatser, m. m., hvilket äfven i de flesta
fall angifvits i noterna, och slutligen har ur gamla, ännu
lejvande personers mun erhållits ett och annat af intresse,
som de dels själfva upplefvat, dels bevarat i minnet såsom
sägner från fädrens dagar.
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Arbetet förelåg i manuskript redan hösten 1894, men
den ene af förfis (hr Axel Fogelholm) samtidigt timade
död samt en ifrågasatt utvidgning af arbetets plan, som
dock af särskilda orsaker sedermera icke utförts, har för-
anledt dess offentliggörande först nu, då det på samma
gång kan framträda såsom en minnesteckning af Ekenäs
stads 350 åriga tillvaro.

Ekenäs i Juli 1897.
Utgifvaren.
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I kap

Hvad äldst man känner.

JL en af sydvästra Finlands naturskönaste trakter, på
en utskjutande, fruktbar landtunga af Pojo socken och Rase-
borgs härad, omfluten af Pojo vik och Ekenäs fjärd å ena
sidan samt Bossafjärden och Dragsviksfjärden å den andra,
ligger i en svenskbefolkad trakt Ekenäs stad, uppkallad så,
emedan näjden fordom varit rik på sköna ekskogar. Några
ekar ingå äfven i stadens vapen och sigill, äfvensom en
fiskarebåt, symbolen af stadens tidigare hufvudnäring, fiske-
riet. I sin inledning till „Geographi öfver Sveriges Rike"
kallar utgifvaren, auditören Erik Tuneld, staden på latin
Qvercuum Peninsula, och i sitt värk „Hecatompolis Sveo-
num", har den svenske författaren, kanslirådet Olof Herme-
lin, åt Ekenäs stad äfven egnat en strof, hvilken ytterli-
gare bekräftar såväl namnets härledning som inbyggarnes
svenska ursprung. Denna strof är af följande lydelse:

Has



6

Detta lösbrutna stycke, växande i hexametriska ver-
ser af olika cessur, kan i fri versifierad Öfversättning åter-
ges på följande sätt:

Sen bröto svenske män nybygd i dessa näjder,
Ren af natui'n vid en vik af hafvet belägna rätt väl.
Och då stränderna rundt af lummiga ekar ses grönska,
Spörjes mitt namns ursprung härflyta just därutaf.
Esternas haf utanför sig intränger bland mina äDgder,
Och låter hafsvattnets skum bryta mot hamnarna här.
Svensk jag är till mitt namn: till läget finsk jag dock namnes.
Mitt modersmål dväljes dock här, fjärran från fädernejord.

Genom den landtunga, hvarpå staden är belägen, dra-
ger Lohjanselkä eller Lojo bärgås, som utgår från Salpaus-
selkä. Just invid Ekenäs afskäres åsen af Pojo vik, det
enda vattendrag, af hvilket den brytes under sin hela längd.
Härefter höjer den åter sin hjässa och bildar kammen af
halfön Hangö, vid hvars udde den stupar i hafvet. Höj-
ningar af denna ås kunna vi här förmärka t. ex. i Kvarn-
backen och Slottsbacken, äfvensom på dess väg under Pojo
vik i den sandbank, som framstryker midt i vår segelled.
Men icke häller vid Hangö upphör åsen helt och hållet.
Ehuru betäkt af hafvet fortfar den att förgrena sig på båda
sidor om Hangö udde, i synnerhet mot öster. Forskningen
har slutit sig till att hela denna stora arkipelag, bestående
af hundradetal öar och klippor, Ekenäs skärgård, som nu
af resande så mycket beundras, utgöres af topparna af det
submarina bärglandskap, i hvilket den väldiga landmuskeln
slutligen upplöser sig.

Skyddad af dessa talrika utposter mot hafvet och om-
gifvet af en härlig natur med landets rikaste flora, ligger
således Ekenäs stad. Från gamla tider känd såsom an-
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språkslös och patriarkalisk, är den visserligen en bland der
äldsta, men har likväl icke blifvit synuerligen bemärkt i
vårt lands historia.

Att här dock i tidernas tider utspelats månget dystert
drama, såväl som ock att näjderna omkring rätt ofta gen-
ljudit af jubel och festspel, bekräftas fullt väl af det språk
de åldriga minnesmärken tala, hvilka ännu kvarstå här och
där som grånade vittnen från det svunna fordom.

När lifvet här slagit rot och de första mäoskliga bo-
pålar i dessa näjder uppslagits, kan icke med visshet af-
göras, men arkeologin har ådagalagt att de varit befolkade
redan under stenåldern, enär man här som i öfriga delar
af landet funnit värktyg och vapen af sten, såsom yxor,
knifvar, mäjslar, spjut- och pilspetsar m. m. Och dessa
fornfynd, söm förråda mycken frändskap med samtida sven-
ska, antages hafva användts af ett och samma folk, nämli-
gen af skandinaver. Men ej nog härmed. Från den yngre
stenåldern, således minst 1500 år före Kr., påträffas flint-
dolkar och bätformiga hamrar af omisskänneligt skandina-
viskt ursprung, men med små säregna afvikelser hvilka
skulle tyda på att de svenska fornsakstyperna småningom
själfständigt ombildats af en här bofast svensk befolkning.

Den därpå följande bronsåldern har för Finland öfver-
hufvudtaget icke någon egentlig betydelse, och det är blott
i några kustUakter, i synnerhet just här i västra Nyland
kring Pojo vik och Lojo sjö, man funnit bronssaker. Någon
egen bronsålder har dock landet icke, utan äro bronsföre-
målen införda från Skandinavien, med hvilket man tyckes
stått i liflig förbindelse. Under en tid af järnåldern åter,
som här torde hafva begynt de första århundradena efter
Kr, f., synes denna förbindelse med våra västra grannar
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någon tid hafva varit afbruten, antagligen genom inflytelser
österifrån, emedan man här ifrån denna period påträffat
järnsaker, som förefalla starkt befryndade med dylika fynd,
härstammande från Ryssland. Vid slutet af den yngre järn-
åldern återknöts likväl igen samfärdseln med Skandinavien.

Rörande de äldsta folkstammar, som bebott dessa trak-
ter, tiger som sagdt historien. Sagan och traditionen, hi-
storiens föregångare, befolka däremot orterna med Jättar.
Att dessa enligt folkföreställningen måtte hafva varit af
ganska aktningsbjudande kroppsstorlek kan man föreställa
sig af t. ex. sägnen om jätten Ramunder, som i strid med
en annan af sitt slägte säges hafva kastat ett väldigt klipp-
block, hvilket bär intryck af en arm och en hand, hit från
Hvitsänd. Stenen, ännu i dag kallad Ramunders sten, ned-
föll vid kanteu af den s. k. Flybacken och synes från lands-
vägen mellan 1 och 2 kilometerstolpen uppe i skogen mot
vester.

Denna sten, af mer än 4 meters höjd och till formen
liknande ett ofantligt päron, har sin största märkvärdighet
däruti att den hvilar på trenne andra, under densamma
belägna mindre stenar och står så högt öfver marken, att
en person med lätthet kan krypa under densamma. Stenens
egendomliga läge skulle tyda på människohänders värk så-
vida ej dess afrundade form tillkännagåfve att den vore en
kvarblifven lämning från glacial- och rullstensperioden och
blott haft en naturens nyck att tacka för sin sällsamma
placering.

Minnesrunor från denna ofvan antydda stora naturre-
volution se vi dessutom i outplånliga drag inskurna här och
där i våra klippor, ehuru mången icke begripit deras hem-
lighet eller knapt gifvit akt på deras tillvaro. Dessa in-
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skärningar äro glacialrefflorna, hvilka med kompassens sä-
kerhet äro dragna från norr till söder och däriganom icke
så sällan visat en vilsen vandrare på rätt igen, då han>
tidigare lärt tyda deras gåta. Men som sagdt, redan långt,
före den tid då historiens vittnesbörd tager sin början, läm-
nas af naturen säkra bevis på en befolknings tillvaro i
dessa näjder. I mossar inom Pojo socken, nu mera belägna;
långt upp på fastlandet, hafva fragment af båt- och fartygs-
kölar blifvit funna, och på höga, oftast skildt för sig stå-
ende, merändels ej alt för nära kusten befintliga berg, an-
träffar man stensättningar kända under benämningen
kastA. Dessa forntida minnesmärken utgöras af stenkummel
resta såsom vård på en graf och förekomma de ofta flere-
på en plats, såsom t. ex. i närheten af Skuru lastageplats-
och å Hästö—Busö*). Äfven i vår grannsocken Karis fin-
nes ej färre än sju stycken sådana på koit afstånd från
hvarandra på en och samma bergås belägna fornlämningar
och såsom något säreget kan omnämnas att i Pojo socken,
just norr om strandvägen finnas uppförda åtskilliga sten-
rosen i en tämligen rak linie från VSV till ONO på alla.
bergshymplar, begynnande på Paluberg inom Persböle ägor
och slutande invid Basarängen nära Fiskars bruk**). Hvad
beträffar stenkumlens åldtr torde de tillhöra brons- ock.
järnålderns tid.

Ett folk, som dock med större säkerhet än sagornas
jättar kan anses hafva bott här, är Saamefolket eller Lap-
parne, hvilket bekräftas först och främst af de talrika ort-

*) Grafkumlens antal på Hästö—Busö är tre. Ett af dem un-
dersöktes 1873 Nyland, album VII.

* *) Ur föredrag hållet på SvenskaLandsmålsfören. årsmöte 1877.
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'namn, som äfven i sydligare trakter af landet påminna om
dem, t. ex. här inom Pojo socken Lappböle på gränsen mot
iKisko, Lappmossan och Lappvik, hvilken sistnämnda nu
mera utgör en rätt viktig lastageplats. Ytterligare vittna
härom de s. k. n lapprösenu, också ett slags stensättningar
från det gamla hedenhös. Ett sådant lappros fans ända
till 1872, då järnvägen bygdes, ungefär på halfva vägen
mellan Ekenäs och Lappvik station. Men då den utstakade
banlinjen just råkade skära stället där denna fornlämning
'befann sig, nödgades man rasera den, och stenarna, hvaraf
den bestått, kvarligga ännu i hopar vid sidan af banan.
Ett annat dylikt lappros eller stenkummel, äfven det delvis
förstördt, förekommer ännu närmare staden på en höjd å By-
bergs hemmans mark, underlydande Vesterby herregård i

landsförsamling.
På finsk härstamning synes däremot Jumalvik hän-

tyda, hvilket ställe ligger på näset mellan Gullö och Degerö
landet. Måhända har där en gång varit en helig lund, där
offerfester firats till Jumalas ära, ehuru endast namnet nu
mera erinrar därom.

Världens vanliga gång, att de starkare undantiänga
de svagare, har icke häller här förnekat sig. De klenmodige
•och småväxte Lapparne fingo gifva vika för en tilltagande
inflyttning af de kraftigare och företagsammare skandina-
verna hvilka redan i heden tid satt bo i dessa bygder. En
mängd ortsnamn äfvensom vissa ännu kvarlefvande språk-
idiomer bestyrka ytterligare fornfyndens vittnesbörd härom.
Åtskilliga fornnordiska gudanamn se vi t. ex. här i trakten
införlifvade med våra ortnamn. Om Oden, gudarnes fader,
-påminner Odensö och Odensnäs i Pojo. Om Frigg, Odens
»maka och äktenskapets beskyddarinna, erinrar Friggeberg i
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Karis. Tor, åskans gud, förekommer i namnen Torby i
Pojo, Torskulla, Torso samt Torsböle i Karis och om Skade,
Njörds maka påminner Skadedal i Pojo. Äfven en mängd
fornsvenska nomina propria ingå i flere ortbenämningar, t. ex.
Germundsby, Ingvaldsby, Sonabacka (af Sune 1. Sone) m. fl.
Vidare hafva vi här i väst» a Nyland bland namn på öar
och byar i skärgården många, som påminna om de olika
slag af fartyg, som i forntiden begagnades af skandinaverna.
Så förekommer t. ex. buz eller bussa, benämningen på
ett större skepp i Hästö—Busö, hvilken senare del af sam-
mansättningen tidigare hetat Buzö. Af baars, fartyg i all-
mänhet, hafva vi Barsgård i Karis och af esping, namnet
på mindre roddbåt, hafva vi ön Espingskär i Ekenäs skär-
gård äfvensom Espings i Ingå.*)

Från fädrens fredliga sysselsättningar är minnet här
icke häller utplånadt. På vissa för lekar och spel afsedda
platser, lekvallar kallade, utfördes olika slags idrott såsom
kapplöpning, brottning, spjutkastning, hankdragning m. m.,
och härom påminner ännu bynamnet Leksvall i Pojo. Detta
ställe har säkerligen fordom varit en mycket besökt plats
för ofvan antydda förlustelser. Till samma ändamål tjänade
äfvenså de s. k. Jungfrudanserna"", små stensättningar,
hvilka inom en cirkelrund omkrets bilda allehanda konstiga
former och som man ännu återfinner här och där i skärgården.

*) Beträffande dessa fartyg kan här i förbigående nämnas, att
vi äfven af dem ännu i dag halva kvar några härledningar inom sjö-
mansspråket. M fartygens djurlika skapnad (drakar) har man t. ex.
halsar och låring. Vidare voro dessa skepp icke konstruerade med
rodret i akterstäfven såsom nu, utan bestod detta af ett väldigt styr-
blad, utlagdt på fartygets högra sida, hvilken däraf ännu kallas styr-
bord. Vänstra sidan blef kallad bakbord, emedan den styrande alltid
stod med ryggen ditåt. Sedermera benämdes denna sida bagbord, men
nu har g helt och hållet bortfallit och man säger endast babord.
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Om något statsskick och en politisk styrelse kan un-
der äldsta tider icke blifva tal. En laglös näfrätt var den
allmänt rådande, röfveri och plundring de hufvudsakligaste
förvärf. Denna trakt egnar sig också mer än mången just
åt sådant, synnerligen sjöröfveri, genom sin täta skärgård
och dess otaliga smyghål, bland hvilka det var omöjligt att
förfölja de djärfva älventyrare, som gjort sig hemmastadde
här. Benämningen Snappare och Snapphanar, under hvil-
ket namn desse vikingar en tid voro kända, har också be-
varat sig i ett ortnamn härstädes, nämligen Snappertuna,.
hvilket, efter hvad sägnen vet förtälji, skall liksom vikinga-
borgarna Junkarsborg i Karis och Wisborg i Pojo hafva
varit deras egentliga tillhåll. Lämningar af dessa forntida
fästen skönjas ännu i dag, — af Wisborg pi en i Torbysjö-
utskjutande udde, Degernäs — ; rnen af Borgby i Pojo, hvil-
ket namn man trott vara uppkommet af en där anlagd borg,
gifves inga märken som skulle häntyda därpå. Daraf får
man dock icke sluta till att en sådan icke skulle existerat,
ty den kan mycket väl hafva utgjorts af en s. k. Jordborg*
eller hackelvärk. Dylika af stock och jord uppförda be-
fästningar, omtalas bl. a. i den gamla rimkrönikan
uppförda af härnadsfarare mångenstädes vid finska viken
och för öfrigt voro dessa försvarsvärk mycket vanliga i
fordna tider.

Det tahs äfven om att några af Svearnes konungar
skulle besökt landet, för att efterse ordningen, (hvarvid
några förmält sig här, och en var t. o. m. född i Finland,
nämligen Visbur Vanlandes son (= Finlands son) men
desse konungar voro måhända de största plundrare af alla,
enär de sägas hafva gjort formliga härnadståg hit till lan-
det. En bland desse, Erik Emundsson (f 883), för sin
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stora vindlycka kallad Väderhatt, gjorde till och med för
en tid „Vanland" skattskyldigt under Sverge.

Finlands eröfring skedde först i slutet af 13:de århun-
dradet af Birgel Jarl och Torkel Knutsson. Af desse an-
tages den förstnämnde hafva landstigit vid en hafsvik på
Nylands södra kust*), och denna förmodas icke varit någon
annan än Pojo vik, enär denna utgjorde den mest anlitade
segelleden inåt landet. Under skiftande öden framskred
landet härpå, tils den mäktige Bo Jonsson Grip 1378 ut-
nämdes till „lagman i Finland", och nu först fingo dessa
trakter en egentlig historisk betydelse, enär Raseborgs slott
anlades och Ekenäs stad så småningom uppstod under dess
mäktiga hägn.

I detta slott, som haft en så omfattande betydelse för
vår stad, vilja vi därför, med läsarens benägna tillåtelse, i
följande kapitel göra ett besök och lyssna till hvad de nu-
mera förvittrade murarna kunna hafva att förtälja.

*) Gabr. Eein.
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Raseborgs slott och län.

-L/å turisten besöker Ekenäs natursköna trakter plä-
gar han vanligtvis icke försumma att göra den lika intres-
santa som nöjsamma utflykten till Raseborgs åldriga slotts-
ruin i Snappertuna. Resan dit sker vanligtvis med häst
längs stora landsvägen*), hvilken genom hög och präktig
barrskog delvis drager fram utmed Lojo ås. Sjövägen kan
man också välja och reser då längs den forna Raseborgs-
farleden öfver Bössa-, Dragsviks- och Brofjärdarne till det
i trakten väl kända Total torp. Därifrån leder vägen vi-
dare förbi Raseborgs gård, ständigt under en rik, omväx-
lande natur, och då man passerat bron öfver Raseborgs å,
har man nått målet för sin färd.

Omgifven af löfskogens dunkla grönska resa sig hög-
buret på en tvärbrant bärgvägg de imponerande lämnin-
garna af den forna väldiga granitborgen. Man stannar hän-
rykt en stund, tjusad af den leende ängden och det vörd-
nadsbjudande minnesmärket, men manas så småningom att
taga de mörknade murarna i närmare skärskådande.

Borgen håller i bredd 36 och i längd 45 meter* *), ifall
det från sydöstra hörnet utspringande runda tornet af 15

*) 14 kilometer. För turistens bekvämlighet finnes invid Rase-
borgs slott uppförd en turisthydda.

* *) Se närmare planteckningarna i slutet af boken.
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meters genomskärning icke medräknas. Från söder ocb
öster var borgen ej af naturen så väl skyddad som i norr
och väster, där muren kunde anses ointaglig, där den reste
sig på yttersta kauten af det 14 meter höga bärget. För
de ömtåligare sidorna hade man för den skull i backslutt-
ningen bygt ett värn af utanvärk, hvilka invid slottstornet
sammanlöpte till ett kasteli. Borgområdet omfattade en
jordyta af vid pass 3,200 kv. meter och omslöts på tre si-
dor utefter klippan af vallgrafvar och på den fjärde, strax,
utanför utanvärket, af Raseborgs å.

Under senare tider, då tillandningen började uppgrun-
da kringflytande vatten och ett rymligare slottsområde blef
af nöden, införlifvades med borgen en öster om densamma,
belägen bärgklack och en ny vallgraf uppkastades ytterom
densamma. Öfver den gamla grafven, som lämnades att
förfalla, slogs en större vindbrygga, hvilken förde till den.
omnämnda klippan, där slottets ekonomiebyggnader uppförts.
Här finner man ännu förmultnade pålrester, hvilka utvisa
att den yngre vallgrafven ägt en bredd af 11 å 12 meter-
Mot inre sidan skyddades den dessutom af höga palissader
och jordvärk.

Gä vi sedan att kasta en blick på det inre af borgen,.
så ha vi tvänne vägar att välja, nämligen en mindre i syd-
västra hörnet och en annan större på östra sidan. Vi in-
träda genom den senare. Denna ports hvalfbåge är icke,
såsom öfriga här förekommande, i rundbågsform, utan en
trykt götisk spetsbåge, hänförlig till ett byggnadsskede,,
som inföll efter 1450, och sannolikt förorsakad af någon
reparation. Vi gå vidare, och framför oss ha vi ett förrum,
som fortsattes med ett starkt uppåtstigande, till borggården
ledande genomgångsrum. Till höger om förrummet är inne
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i den 4 meter tjocka muren anbringadt ett portvaktarerum,
hvilket endast är 2 meter långt och 1 1/2 meter bredt samt
har en utåt vindbryggan vettande utkiksglugg.

Från genomgångsrummet leda tvänne dörrar, den ena
troligen till ett knektrum, den andra till ett oregelbundet
mindre dylikt, som varit slottstornets trapprum.

Inne i slottet voro rummen grupperade kring den 21
meter långa och 9 m. breda borggården; någon friare ut-
sikt hade de icke. Nu mera* låter sig dock deras antal och
användning icke med säkerhet angifvas, emedan de tunna
-innanmurarna och meilanväggarne icke förmått trotsa tidens
•ödeläggande invärkan. Vid borggårdens östra sida finner
man dock några dörröppningar, af hvilka en leder till ett
smalt trapprum för öfra våningen och den andra till slottets
i nordöstra hörnet belägna bak- och bryggstuga med dess
Täldiga bakugn. I sydvästra hörnet anträffa vi trapprum-
met till den i andra våningen belägna riddaresalen.

Denna sal, borgens största och celebraste rum, intog
fästets hela södra sida mellan tornet och västra yttermuren.
Dess längd var 18 och bredden 6 1/2 meter, ett eklatant
bevis på hvad den tidens pomp och ståt fordrade redan
blott i utrymme. En mystisk dager insmög i denna riddare-
sal genom fyra rundbågsfönster med djupa nischer äfven-
som ett sådant mot väster, anbragt något högre än de an-
dra, tydande på att mot denna vägg varit upoförd en läk-
tare. Tänka vi oss ornerade fyllningar mellan de väldiga
taksparrarna, höga och imposanta träpanelningar kring väg-
garna och mellan dessa slutligen „väggbonader af enklare

kostbarare väfnader", så kunna vi göra oss en före-
ställning om en praktsal i en medeltida riddareborg, en så-
dan som Raseborg var under sin storhets och väldighets dagar.
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Borgens viktigaste del var tornet eller „Kärnan", all-
deles isolerad från själfva fästningen, och i nödens stund,
sedan den öfriga delen däraf möjligen fallit i fiendens hän-
der, utgörande ett fäste för sig, som ännu kunde göra in-
kräktarne rofvet stridigt. Nedra delen af detta torn utgjor-
des af en mycket djup och hemsk fängelsehåla med blott
en enda liten glugg högst upp vid taket. Denna håla, in-
om hvars kalla murar så många förtviflans rop förlorat sig
ohörda i en ogenomtränglig, förpestad atmosfär, där så
många dödens suckar höjts och så många förbannelser lju-
dit, gapar nu mot åskådaren som en djup, ohygglig brunn,
hvars mörker intet mänskligt öga till botten förmår genom-
skåda. Under krigstid påstår man, att denna håla varit
använd till vattenreservoar. Här ofvan lågo flera rum,
hvilka samtliga voro afsedda för krigiskt ändamål, och upp-
till har tornet sannolikt enligt den tidens stil varit krönt
med balkonglika utbyggnader, afsedda för bågskyttar och
stenslungare, hvilka från denna höjd bäst kunde observera
och nå en närgången fiende.

Öfveralt i borgen ser man samma omtanke att säker-
ställa sig for öfverfali vara tillämpad. Utom de på yttre
inuren befintliga altanerna för försvaret vette rummens alla
fönster åt borggården liksom också dörrarna till de öppna
trägallerierna eller „höganloftsbroarna" som de kallades.
Likaledes var afsikten med de smala och obekväma trapporna
den, att en enda hurtig knekt med sin lans godt kunde göra
en fiende vägen stridig. Och detta byggnadssätt har häller
icke visat sig vara utan sin nytta, ty mer än en gång ha
fästets murar blifvit stänkta af tillbakavisade inkräktares blod.

Nu hafva dock alla dessa fejder stannat. I den stolta
borgen har vapenklangen tystnat för alltid. Tornväktarens
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muntra hornsignal ljuder ej den resande till mötes och
rasslande nedslås ej vindbryggan för den annalkande. Ej
häller synas mera några prydligt rustade riddare och fest-
ligt smyckade damer skämta såsom i forna dagar vid fack-
lors sken i de praktfulla salarna och ingen högättad jägar-
skara jagar i näjden, ty Raseborgs dagar äro för alltid förbi
och endast minnet och sägnen lefva kvar. Men sägnerna
äro öfver hufvud taget icke glada, de härstamma från adelns
mäktigaste tid, från härjningarnas och förtryckets dagar,
då ovän sköfllade å ena sidan ocb borglierrar, höfdingar och
fogdar å andra sidan behandlade sina; underlydande med
den största hjärtlöshet.

Om slottets tidigare öden vet historien berätta föga,
ty Raseborg har ej såsom ibo, Kustö och Wiborg varit bo-
plats för forna tiders häfdatecknare, d. v. s. kyrkans män.

Sitt namn har slottet antagligen af det fornsvenska
ordet ras, flodbädd. Man ser det också ännu år 1613 skrif-
vet „Rasborck" i en inskription å ett silfverkärl*). Mar-
kens lågländta beskaffenhet, skildt „slottsdälden", där den
fordom mycket bredare ån framflöt, bekräftar också denna
härledning. Traditionen förmäler ytterligare, att ofvan det
ställe där ruinen nu står, skulle på snapparnes tid, d. v. s.
på 1000 talet, funnits flera fjärdar, till hvilka inloppet ut-
gjordes af ett nedanom slottet mellan höga strandbäddar
inklämdt vatten, ännu benämdt „slottssundet", hvilket för
några sekel tillbaka var hufvudinfarten till fästet.

För att skydda denna viktiga punkt skola snapparne
tidigare därstädes uppfört s. k. hackelvärk, d. v. s. befäst-
ningar hopfogade af stockar och oiugifna af jord, på hvilkas

*) Ekenäs kyrkas invent. af 172G.
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lämningar Bo Jonsson Grip sedermera omkring 1375 byg-
de borgen.

Om denne själfrådige storman vet historien berätta,
att han var den mäktigaste i hela riket. Genom sin för-
mögenhet var han gång efter annan i tillfälle att förhjälpa
konung Albrecht ur hans ständiga penningebryderi och er-
höll på så sätt det ena af rikets slott efter det andra i för-
läning, tils han' slutligen innehade hela Finland och halfva
Sverge. År 1378 blef han lagman i Finland, besökte ofta
landet och vistades då troligen äfven på Raseborg, som af
honom ytterligare befästes. Den alsmäktige mannen dog
1386 och förordnade i sitt testamente tio af rikets mäkti-
gaste män till förmyndare för enkan och barnen.

Nu ansåg konung Albrecht tiden vara inne att in-
skränka stormännens makt och sade sig ämna omhänder-
taga förvaltningen af kvarlätenskapen. Men stormännen
svarade härpå med att befästa borgarne samt vända sig till
drottning Margareta af Danmark med anhållan att hon
skulle mottaga Sverges krona. Hon inrykte också med en
här och Albreot blef slagen och tillfångatagen.

Nu ville Knut Bosson tillträda Iliseborg såsom fä-
dernearf, men här inträffade det oväntade att förmyndarne,
Erengisle Nilsson och Tord Röriksson Bonde, hvilka voro
ståthållare där, motsatte sig sin myndlings anspråk, tyckan-
de det varit nog redan med fadrens välde. Slottet blef nu
utsatt för upprepade anfall af Khut Bosson och hans an-
hang de s. k. fataliebröderna, men ehuru hjälp erhölls från
Reval, med hvilket Raseborg och trakten där omkring stod
i handelsförbindelse, är det högst osäkert om försvaret lyc-
kats, ty sannolikheter förefinnas, som tyda på att borgen
samtidigt med kusten och skärgården skulle varit i fjöröfvarnes
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händer. Sedan hansestäderna förenat sig till kamp mot
fribytarne, fann Knut Bosson dock för godt att underkasta
sig och Raseborgs slott och län kommo sålunda nå hösten
1398 under kronan. Detta varade likväl icke länge, ty ef-
ter Margaretas död synes slottet hafva varit än i den ena
än i den andra utländingens ego. Då de vendiska handels-
städerna 1426 förklarade Margaretas efterlefvande medre-
gent, Erik af Pommern, krig, omtalas att staden Reval öpp-
nat undeihandlingar med danske höfdingen å Raseborg,
Otto Pogewisch, om upprätthållandet af en ömsesidig han-
delsförbindelse mellan kustländerna på hvardera sidan af
Finska viken. Reval hade tidigare drifvit en icke obetydlig
byteshandel med dessa trakters befolkning, men sjöröfveriet
utgjorde länge ett hinder för dess lifligare uppblomstring.

I medlet af århundradet, då säkerheten blef större, an-
tog denna handel också vidsträktare proportioner, så att till
och med allmogen började handla på Reval, och revalskt
mynt blef här alt mera gällande. De revalske köpmännen
eller gästerna, som de kallades, tillhandlade sig här fisk,
sälspeck, hafre och hudar, samt införde hit malt, öl, spece-
rier och industrialster af olika slag.

Mot de utländske herrarne däremot och fogdarnes ut-
prässningar och förtryck växte missnöjet desto mera och
föranledde slutligen till flere bonderesningar, konung Eriks
afsättning samt Karl Knutsson Bondes val till riksförestån-
dare, hvilken värdighet han likväl icke länge beklädde.
Afundsjukan hos de förnäma vållade att han 1440 nödgades
afsäga sig regeringen till förmån för Kristoffer af Bayern,
hvarvid han erhöll Finland såsom län. Men hans forna
motståndare, riksdrotsen Krister Nilsson, ville ej afstå
fråu sina förläningar, hvaribland Raseborgs slott, som han
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erhållit 1436, hvarför detta ännu i fyra år kom att tillhöra
drotsen. Efter Krister Nilssons död ägdes slottet åter af
flere herrar och hade egentligen ingen fred att kunna för-
kofra sig.

Efter Kristoffers död och Karl Knutssons förnyade
tillträde till tronen innehades slottet af riddaren Gregers
Mattsson Lilje, som därför erlade en bestämd afgift. Sedan
lämnades det omkring 1460 af Kristian I af Oldenburg i
förläning åt-den inflytelserike Åbo biskopen Kort (Konrad)
Bitz som belöning för hans unionsvänliga politik.

År 1465 afsade sig Karl Knutsson för andra gången
kronan mot vilkor att erhålla bl. annat Raseborgs slott med
underlydande län för lifstid „med kongslig ränta och rät-
tighet, utan all slags tjenst eller afgift". Med svikna för-
hoppningar och till icke ringa grad brutet anseende drog
han sig tillbaka till sitt fosterland Finland, där han slut-
ligen efter många omständigheter erhöll Raseborg. Gammal,
för andra gången blifven enkling och trykt af fattigdom,
förde han här en stilla och anspråkslös tillvaro. Vid tan-
ken på sitt forna lysande lif nedskref han följande rim,
som häfden bevarat åt kommande släkter:

„Medan Jagh var herre till Fugelvijk,
Så var Jagh både mächtig och rijk,
Men sedan Jagh blef konung öfver Svea och Götha landh,
Så vardt Jagh en arm och olycklig man."

Dock kan man icke säga, att han här helt och hållet
saknade sina glada och angenäma stunder. Det var näm-
ligen på Raseborg han förälskade sig i sin slottshöfvitsmans,
riddar Abrahams sköna dotter Kristina, med hvilken han
(1470) gifte sig på sin dödsbädd. Med henne hade han
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tvänne barn Karl och Anna. Hans yngre dotter i andra
giftet, Magdalena, vistades äfven en tid på Raseborg och
blef här trolofvad med Ivar Axelsson Tott, bror till riks-
föreståndaren. Denne och härs broder Lars innehade seder-
mera slottet till 1487, då Knut Posse efter en kort beläg-
ring tvang Lars Axelssons enka Katarina Nipertz att upp-
gifva detsamma.

På sensommaren 1495 upplågade hastigt kriget med
ryssarne, och dessa trakter fingo då åter] g^ onda dagar
till möte. Bråtar upphöggos längs kustvägen i Nyland, till
en början fick hvar fjärde man uppställa en rustad krigare,
men sedermera utskrefs „man ur huse" så snart han blott
fylt femton år. Krigsskådeplats blef dock egentligen lan-
dets östra del, hufvudsakligast Viborg, hvarifrån bland an-
nat gjordes ett utfall med 800 nyländska bönder, hvaraf
mer än 100 orakommo. Fientligheterna upphörde för denna
gång med den väl bekanta „Viborgska smällen".

Lång var likväl icke den tid man härefter fick förbli
i ro och bota krigets skador, ty efter det Svante Sture 1504
valdes till riksföreståndare, började danskarnes tjuguåriga
härjningar på Finlands kuster under Severin Norrby, Otto
Rud m. fl., och sommaren 1509 utmärkte sig för de mest
vilda och blodiga våldsbragder i skärgården. Bland inne-
hafvare af Ruseborg var på dessa tider riddaren Tönne
Eriksson Tott, som härför hade att vidmakthålla och för-
bättra slottet. Detta gjorde han också med all ifver, men
var snart tvungen att afgå, då Svante Sture slog slottet
under sig.

Efter det såväl Svante Sture 1512 som hans son, Sten
Sture d. y. 1520 aflidit, begynte Kristian II (Tyrann)
sin grymma regering med aldelsväldets störtande. Efter
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Stockholms blodbad skred han till liknande blodsdomar äf-
ven i landsorten. Till Finland sändes biskop Hemming
Gadd för att förmå slottshöfdingarne att öfverlämna sina
fästen åt konungen, som i stället besatte dem med danskar.
Till tack härför blef han jämte riddaren Nils Eskilsson
Banor den 16 december 1520 halshuggen på galgbacken in-
vid Raseborg.*)

Att ett sådant skräckvälde icke kunde bli långvarigt
hade redan länge visat sig af det allmänna hatet, som bör-
jat jäsa i sinnena. Gustaf Vasa påbörjade frihetskriget
segerrikt i Sverge, och sedan han blifvit vald till riksföre-
ståndare upptogs striden äfven i Finland, där den fortgick
under växlande lycka tils omsider alt motstånd upphörde
vid jultiden 1523.

Severin Norrby, som af Kristian belönats med en stor
del af Finland bl. a. Raseborg, där han 1522 till och med
haft sitt högkvarter, var under kriget synnerligen värksam.
Men han mötte en farlig fiende i Nils Grabbe till Grabbacka
i Karis, en tapper och oförvägen man, som öppnade en lif-
lig partigängarefäjd mot danskarne. Han uppehöll sig med
en liten flotta af några få allmogebåtar i skärgården och
öfverlöll oförberedt än här än där den öfverraskade fienden.
Ingen viste egentligen hvar han höll till, men hade dan-
skarne blott lidit något större afbräck, så kunde man taga
för gifvet att Nils Grabbe och hans djärfva följe varit fram-
me igen. Hans kändedom om farvattnen med alla dess
holmar, uddar och irrgångar gjorde att han helt plötsligt
och oftast med endast femton till tjugu man uppenbarade

*) En romantiserad skildring härom finnes i Z. Topelii „Ljun-
pars Saga", -8 hatt., 14 kap.: „Huru kung Kristian Tyrann belönade
Hemming Gadd.bl
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sig och injagade hos fienden en sådan skräck att de till
slut fruktade honom mer än hela den svenska flottan. Ej
häller till lands voro danskarne säkra för honom. Genom
sina hemliga kunskapare hade han ständigt reda på hvad
fienden förehade, och mången natt, då de sofvo i sin bästa
sömn, var Nils Grabbe öfver dem och innan de hunnit tänka
på försvar voro stugorna där de logerade stuckna i brand,
efter det man tillbommat dem med stockar. På så sätt
omkommo fiender ofta massvis. Raseborgstrakten namnes i
synnerhet såsom skådeplats för hans djärfva bedrifter, och
sägnen förtäljer bland annat om ett högt, brantstupande
bärg invid Grabbaeka, nedför hvilket herr Nils på sin eldiga
springare en gång skall hafva störtat sig och sålunda und-
gått att af fienden blifva tillfångatagen.

Raseborg återeröfrades af svenskarne under bröderna
Ivar och Erik Flemming 1523, och härmed var den tid
slut, då

„De väldiga herrar med skri och med dån
Slå riken och byar omkull "

Under det långa kriget hade emellertid Raseborgs slott
blifvit ganska illa åtgånget, så att Gustaf Vasa ett par år
därefter fann sig föranlåten att skrifva till Nils Grabbe,
som efter eröfringen var fästets höfvitsman, „at han icke
bygger vid thet gamble slöt, utan vid Ekenäs, ther man
legligare med skepp och jagter tillkomma kan". Ytterligare
skref konungen 1527 till inbyggarne i Raseborgs län:

„Thesligi gifve Vi eder til kenne, at Vi icke til sinnes äre, efter
Rasborg nu så förderfvad och nider brutit är, låta thet uppbyggia och
renovera på then stad som thet tillförene stondit hafver för then oleg-
lighet skul, utan åkte thet settie på en annan stad ther på landit ther
better leglighet och beqvemare rum vara skal och seglads inunder
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tilliggia kan, så at oss förhoppes at oss och eder framdelis till gagrt
och bestånd vare skal. Hvarför begäre Vi at i berede eders tegellan-
ger, betänkiandes så at i oss behjelploge äre med tegelslagning och
kalkbrenning när behof görs, låtandis eder velvilioge finnes til för: ne'
slöts uppbyggning och al annan del hvar vår embitsman eder ther om
tillsegiandis varder på vare vegne. Och åkte Vi vid thet rum som.
slottet skall uppbyggis läte uppkomme en köpstad eder til gagn och,
bestånd ther i skule til kiöps få salt, humbla och annan del, then i.
behof hafva, så at i icke ther epter altid skola fare til Refla eller
anner stads, utan thet fongandis varda inne i landit hos eder."

Erik Flemming, som fått länet i förläning, behandlade
emellertid sina underhafvande och bönder ofta med tyran-
nisk hårdhet, hvarför redan 1529 en deputation af åtta all-
mogemän infann sig hos Gustaf Vasa, anförande att Flem-
ming hade låtit „basta och binda dem" samt begått ännu
flere laglösheter. Då Flemming efter första varningen icke
förbättrade sig, fråntog konungen honom två socknar, hvil-
ka gåfvos åt den framstående härföraren Nils Boije af Gen-
näs i Pojo. I juni 1537 fick Flemming ytterligare uppbära
skarpt klander af konungen, som förebrådde honom och
hans uppbördsmän, att de tillåtit sig olaga gästning och
skjutsfärder, oredligen „tillrappat sig" kronans skatt o. s. v.
Förbättrade de] sig icke, skulle konungen „tänka der annat,
til, så att en del af dem skulle springa från länsmansgår-
darna så det skulle knaka i dem", ty så länge Gustaf Vasa.
var deras herre och konung, skulle icke rikets allmoge ge-
nom dem blifva fördärfvad. År 1540 indrogs Raseborg till
kronan och Flemming erhöll bl. annat äganderätten till
Ojamo järngrufva i Lojo, den han själf också hade upptäckt.

Under Flemmings tid var Raseborgs slott obeboeligt
hvarför han skall hafva bott i Ekenäs. Senare skulle bor-
gen visserligen återställas i sitt förra skick, och en tid
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arbetade där äfven åtskilliga handtvärkare, såsom murare
timmermän och „bälgmakare", d. v. s. sådana som inlade horn-
■eller skinnrutor i fönstren; glas var på den tiden mycket sällsynt.

Riktigt i ordning blef slottet likväl aldrig mer. Den
sista ätten, som rådde här, var den grefliga Lejonhufvudska,
bland hvilka grefve Gustaf Adolf Lejonhufvud cch hans
maka Kristina Katarina, dotter till fältmarskalk Jakob de
la Gardie och Ebba Brahe, gjort mycket för Ekenäs och
dess uppblomstiing, hvartill vi framdeles skola återkomma.
Nämnas bör dock här, att grefskapet under hans tid ägde
de största förläningarna under hela sin tid. Till de områ-
den grefve Gustaf Adolf tidigare ägt lade drottning Kristina
1649 ej mindre än 22 gods i Pojo, 16 i Karislojo, 67 i Lojo

•och 152 i Sjundeå äfvensom Rörsund i Karis. In allés hade
han under sig 700 hemman.

Siste grefven till Riseborg var Gustaf Mauritz Lejon-
hufvud, eller Lewenhaupt, bom han äfven kallade sig, son
till ofvan sagde Gustaf Adolf Lejonhufvud. Han föddes
1651 och erhöll grefskapet efter sin faders död 1656, då
endast fem år gammal. Under hans förmyndares och senare
under hans egen förvaltning gick grefskapet sin undergång
till mötes. Kronogodsen förskingrades och pantsattes, huf-
vudsakligen till den unge grefvens moibror Magnus Gabriel
de la Gardie, och då han slutligen lämnade de öfriga ifrån
sig, hette det att de voro öde.

Raseborg försvann såsom grefskap den 18 februari 1681,
då det indrogs till kronan af landshöfdingen i Helsingfors,
Axel Rosenhane. Redan långt tidigare hade borgen små-
ningom fallit ett offer för tidens inverkan, och elden synes va-
rit den sista härjare, som ödelagt detta stolta slott, hvilket
blott genom ruinerna nu mera vittnar om en tidigare storhet.
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111 kap.

Ekenäs stad i dess tidigare skeden.

Oedan Kristian tyrann snafvat öfver sina egna scha-
votter, upptog Gustaf Vasa hans idé att frigöra riket från
hansestädernas tryckande handelsmonopol. För detta ända-
mål beslöts, att träda i direkt handelsförbindelse med Hol-
land, Frankrike och Portugal samt att söka motarbeta han-
sestädernas handel genom importförbud och anläggande af
befästade hamnar vid Östersjön och Finska viken, hvilkas
uppgift vore att draga den indräktiga handeln från Ryss-
land till dessa nederlagsorter. En lämplig plats, som enkom
af naturen syntes danad härför, fann man i den af ålder
använda hamnplatsen, staden Ekenäs. Den omnämnes som
köpstad redan 1515*) och med samma namn hör man den
äfven af andra omtalas. Så t. ex. klagar en pastor i Pojo
samma år öfver att hans kapellan ingenting annat gör än
„reser och väsnas ther i Kjöpstaden".

Under långa tider var den en inkomstbringande han-
delsort för Raseborgs mäktige herrar, under hvilkas beskydd
kungliga privilegier ansågos öfverflödiga.

Konung Gustaf Vasa hade dock nu beslutit att rycka
upp den ur sin anspråkslösa ställning och göra den till en
farlig medtäflare till Reval. Redan 1525 erhöll Nils Grabbe

*) A. G. J. Hallsten
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befallning att uppföra härstädes ett slott, hvilket äfven ett
par år senare 1527 påbörjades. Huru med detta slott i
värkligheten förhållit sig kan icke med full säkerhet afgö-
ras, enär häfdatecknare i fråga härom äro af stridiga åsik-
ter. Enligt en afhandling för magistergraden af nylännin-
gen Carl Bergman år 1760 har å den s. k. Slottsbacken
ända till 1715 under stora ofreden stått en byggnad af sten,
två våningar hög, bestående af tvänne stora salar och tio
kamrar i hvardera våningen, hvilken tillhört den grefliga
Lejonhufvudska ätten. Ofvan sagda år skulle dock denna
slottsbyggnad i grund blifvit förstörd af ryssarne, hvilka
användt bjälkar och öfrigt groft trävirke till flottor för sin
transport samt slutligen uppbränt och raserat alt det öfriga.

Att någon brand skulle förstört detta slott har man
likväl icke skäl att antaga, emedan lämningar hvarken af
kol eller sot kunnat anträffas såsom fallet t. ex. varit vid
Raseborg. Tydligt är dock att ett kolossalt byggnadsföre-
tag här varit under arbete, men blifvit afbrutet, man tror
vid den tiden Erik Flemming erhöll Raseborg i förläning.
Man finner vist att hertig Johan 1556 föreslagit slottets
uppbyggande och att konungen samma år i december samtyckt
därtill äfvensom att han ytterligare åren 1557 och 1558 i
detta afseende utfärdat skrifvelser, men sannolikt har det stan-
nat därvid och ingen slottsbyggnad i sin helhet blifvit utförd»

Efter nyligen vidtagna gräfningar å platsen har ytter-
ligare bragts i dagen grundvalarna till tre torn, hvilka
genom sina murars tjocklek tydligen varit afsedda till be-
fästning af det öfriga slottet. Af symmetrin framgår härr

att ännu ett fjärde torn bordt komma att tillhöra byggnads-
komplexen, men icke hunnit påbörjas, ett ytterligare stöd
för att arbetet afbrutits och öfvergifvits. Vi bifoga här
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samtidigt en planteckning af slottet, sådana dess lämningar
för närvarande te sig och hvilka jämförelsevis äro ganska
väl bibehållna.

Annorlunda är förhållandet med den s. k. Herregården,
af hvilken alla spår äro utplånade.*) Endast platsen an-
gifves å den äldsta kartan öfver staden, upprättad 1696 af
landtmätaren Samuel Broterus och numera förvarad å kongl.
landtmäterikontoret i Stockholm. En kopia af denna karta
äro vi äfven i tillfälle att bilägga här, tagen af en å här-
varande rådhus förvarad dylik, utförd af ingeniör N. G.
Werming 1803. Å det ursprungliga originalet benämnes
denna plats „herregårdstomten"**) och är belägen mellan
Västra långgatan, Nikolaigatan och Kälkgränd samt upptar
en yta om 12,882 kv. alnar.

Denna herregård synes hafva tillhört de mäktiga och
grymma Raseborgsherrarne, de tidigare representanterna för
den Lejonhufvudska ätten; en tid åtminstone innehades den
af den störste bondplågaren bland dem alla, Sten Lejon-
hufvud.***) Det heter om denne storman, att han „for fram
som en tyrann och pinte sina underhafvandc bönder med
tortur under fångenskapen i herregårdstornet" samt att han
„hade dråpsak på sin hals". I)

*) Måhända menar Bergman med det af ryssarne raserade slot-
tet „herregården" och »residenset".

**) Tomten n:o 00 å Wermings stadsplan. Å Statsarkivets karta
namnes den »Residens".

***) Grefvarnes bref äro oftast daterade från Ekenäs och veter-
ligen uppehöll sig grefve Axel härst. 1587—158i>7 Mauritz sommaren
IGO3, Sten 1610—1620 o. s. v.

I) Handl. rörande Skandinaviens historia VIII.
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Att detta herregårdstorn skulle varit ett torn enligt
nutida begrepp behöfver man likväl icke antaga, ty denna
benämning gälde i forna dagar mycket ofta fängelser i all-
mänhet. År 1760 hade man ännu funnit lämningar efter
källare på detta ställe, men nu mera äro äfven dessa för-
svunna. Under herregården lydde äfven en tid det „beru-
stade Säteris Rusthållet Ladugården" hvilket tidigare synes
legat inom stadsområdet, ~men sedan Staden wardt anlagd,
och fölgachteligen der ej mera beqvemligen kunde hållas
Ladugård, har densamme blifvit flyttad till det ställe, hvarest
den ännu finnes, neml. et litet stycke utom Tullporten".*)

Staden begiansades mot landssidan af ett staket, som
var bygdt i en trubbvinklig linie, dragen från närheten af
Skeppar- eller Ladugårdsträdgården, som den förr kallades,
ölver Slottsbacken till stranden. Där detta staket bildade
vinkel och skar nuvarande Nikolaigatan, fans fordom sta-
dens tullport, hvilken i en senare tid blef ersatt med en
tullbom, som till stor förtret för vägfarande nedfäldes hvarje
afton kl. 9. Tullbommen med tillhörande vaktkoja existe-
rade ännu så pass sent som 1857, då den lär hafva blifvit
borttagen.

'På denna tid fans äfven för de förnäma herrarnes
läckra bord anlagdt tvänne ruddammar, af hvilka den, som
legat i Skepparträdgården, är helt och hållet igenfyld, men
af den äldre, hvilken äfven är upptagen å de gamla kartorna»
finnes ännu i dag kvar en aflång några alnar djup grop i
ängsbacken invid Promenadgatan.

Efter att sålunda en lång tid hafva erfarit både ljuft
och ledt under Raseborgsherrarnes välde, undfick Ekenäs.

*) C. Bergman, Afhandl. § 1.
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ändtligen af konung Gustaf Vasa sina första stadsprivilegier
uti öppet bref dateradt Stockholms slott den 15 december
1546. Detta kungliga bref är af följande lydelse:

„Wij Gustaff medt GUDtz nåde Sveriges, Götis och Vendis etc.
Konung Göre victerligit: At Wij aff vår synnerlig gunst och nåde haffve
yndt och giffvidt, som Wij ock nu medt thetta vårdt öpne Bref ynne-
och giffve vare trogne Yndersåther, som byggie och boo ydi Eckenäss
(Oss och Sverigis Crono til en läglig och behagelig tid) Stads Friheter
och privilegier, at the lijke som andre vare Borgare och Köpstads-Män
flere stedtz her i Riket, mage och skolo bruke theris hanttering, han-
deli och vandell her inrikis till Stockholm och andre vare Köpstäder,
medt hvdt som helst Varur her aff Rikit at förbudit är eller framdelis
förbjudas kan, och bruke seglatz och driffve theras Köpenskap utrikis
medt the Varur, som löse och medtgifme äre, eller bliffve kunne och
elljest ydi alle motto hålle sich eflter som vårlt Kongl. Mandat, som,

Vij haffe ytgå latid, om sådane Köpmans handell, klarligen förmälder
och uttrycker, Så at the ingalunde (som sagt är) skole utrikis skippe,
eller före til köps någon deel, som förbudit är eller vare kan, som är
alle ätende och feete varur, Spannemål, Humble och annedt eehvadt
thy helst vare kunde etc. Hvårföre bjude Wij vare Foughther och
Befallningsmän: Täsligeste alle andre, som för vare skuld vele och
skole göre och lathe, at the förbe : de vare Yndersåther och Borgare
ydlii Ekenäs her emot intedt hinder, platz eller förfong göre skole så
länge Wij them sådant Gunsteligen effterlattendes varde. Och haffve
sammelunde taget och anamedt förö. vare Yndersåther ydi Ekenäss v

som Wij ock nu medt thy vårt öpne Breff tage och aname them och
alt thy them tilhörer, som är, Hustru, Barn, Legefolck, Gods och Ägo-
delar, rörligijt och orörligijt ydi vårt Kongl. hägn, frijd, försvar och
beskyddan för alt öfvervåld, oskel och oförrättan, Ther sich hvar och
en effterrätte haffver. Och thes til yttermere visse, lathe Wij vetter-
ligen hängis vårtt Kongl:e secret för then Breff, som giffvit och skriff-
vit är på vårtt Konglige slott den 15 Decembris o. s. v."

Att Ekenäs dock var nära att icke bli en varaktig
stad, visade sig till invånarnes bestörtning några år därpå.
Konung Gustaf, stor i mycket, var likväl ofullkomlig
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-såsom andra dödliga och led af nyckfullhet och ett häf-
tigt lynne.

Då hans förhoppningar på Ekenäs såsom medtäflare
till Reval visade sig svika, hade han grundlagt Helsingfors
i tanke att här finna brännpunkten för Rysslands handel
på Finland. Redan tidigare, den 12 juni 1550, hade konun-
gen, för att befolka denna nya stad, befalt att de små or-
terna Ekenäs, Raumo, Ulfsby och Borgå städers invånare
skulle flytta till Helsingfors (!) i annat fall skulle de så-
som olydige undersåter straffas (!). Mtn borgarne i dessa
städer, hvilka icke blifvit frågade till råds, tyktes haft föga
böjelse för en sådan flyttning, och därmed blef det för
denna gång. Man hade också redan invaggat sig i säker-
het om sin torfva, då helt oförmodadt ett par år senare
höfvitsmännen i Raumo fingo befallning att hålla sig kar-
lar, hvilka hade att se till att borgarne nu omedelbart skulle
„packa sig" till Helsingfors! Gent emot dessa bestämda
befallningar var intet motstånd längre att tänka på, de ut-
dömda städernas borgare fingo foga sig i sitt öde, lämna
sina hem och drogo värkligen till Helsingfors.

Ekenäs blef på detta sätt öde och tomt för en tid.
De som stannade kvar voro folk af mindre betydenhet, fi-
skare och inhysingar, ålderstigna och barn, hvilka naturligt-
vis kände sig helt underliga till mods öfver att ha blifvit
lämnade så helt och hållet åt sig själfva. Men Helsingfors
blef, oaktadt sin för tidens förhållanden talrika befolkning,
likväl icke den handels- och sjöstad, som kuude upptaga
konkurrensen med Viborg och Reval. Konungen fann det
själf vid en resa till Finland och, inseende samtidigt sitt
misstag med stadens tvångsbefolkning, gaf han 1556 de dit
inflyttade borgarene rättighet att återvända, hvilket de
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fleste också oförtöfvadt gjorde. Helsingfors blef sedan en
obetydlig småstad, hvari iLgen på den tiden kunde förutse
Finlands blifvande hufvudstad.

Något liknande missöde som denna tvångs-emigration
hände likväl icke Ekenäs flera än denna gång. Staden fick
på sina första privilegier sedermera flere gånger stadfästelse,
såsom af Johan 111 den 30 juni 1569, af Sigismund den 22
mars 1594 och af Gustaf II Adolf den 7 maj 1614. Vid
sistnämda tillfälle blef också stadens område utvidgadt med
Björknäs by, som bestod af två gårdar, den ena öde och
den andra besutten, mot vederbörlig skatt till kronan.
Dessa hemmans mark var afsedd dels för nya byggnadstom-
ter, dels för stadens mulbete.

Staden var redan 1650 af magistraten indelad i fyra
kvarter, det östra, västra, södra och norra, hvilket indel-
ningssätt, då staden icke var desto större, tedde sig natur-
ligare och tydligare äu en indelning i stadsdelar. Första
kvarteret hade 12 bebygda och 7 öde tomter, det andra 11
bebygda och 3 öde, det tredje 13 bebygda och 4 öde samt
fjärde < kvarteret, som ock kallades JBorgmästarekvarteret"
14 bebygda och 5 öde tomter. Detta år hör man också
för första gången omtalas att i staden fans en Skolmästare-
gård*), hvaraf kan slutas att den sedan början af århun-
dradet inrättade skolan fortsättningsvis var i värksamhet.

Gatorna, till antalet 17, utom några smärre gränder,
gingo i öfverraskande vinklar och bukter, visande att den
tidens folk ej togo det så noga med symmetrin än mindre
brydde sig om 1619 års byggnadsordning. Enligt detta
kongl. stadgande skulle dock „uti hvar stad två borgare

*) Kyrkoräkenskapsbok och prästpenningslista af 1663.
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utkesas till stadens byggmästare, gode beskedlige män och
de sig på byggande förstå. Deras embete skall vara, att
hafva inseende på alla stadens hus, såsom rådstuga, källare,
bodor, torn etc. Item med murarne, portarne, hamnar,
broar, brunnar, gator, gränder, att detta alt hålles vid makt,
och ingen bygger hvarken mer eller mindre, längre in eller
ut på gatan, än han har rätt till och honom efterlåtet är,
— — — Bygger någon annorlunda, han skall nedrifva
byggningen igen och bote 60 lod silfver oss och staden och
målseganden". Äfven mot brand och eldsvåda fanns för-
sigtighetsbestämningar men det oaktadt funnos ända till 1760
hus, hvilkas tak bestodo af s. k. takved, ungefär liknande
gärdsel, och badstugor såg man uppförda utan något slags
skorsten, men nu utfärdade magistraten förbud mot sagda
byggnadssätt. Torftak, ofta med ganska rik vegetation,
förekommo däremot i mängd ända in i senare tider.

Enligt Vermings kopia af den förut nämda Samuel
Broterus' karta ägde Ekenäs stad år 1696 indelade tomter
till ett antal af 68 *). I midten af förra århundradet var
staden bebygd med inalles 119 gårdar, samtliga af trä och
bland dem tvänne stycken tvåvåningsbyggnader. En del
af husen voro äfven bestrukna med rödfärg, något som på
den tiden tydde på skild välmåga.

Enligt 1841 års stadsplan**) har staden icke mindre
än sex torg, hvilkas namn nogsamt tillkännage deras ända-
mål. Så ha vi till först Stortorget eller Salutorget, hvil-
ket ännu användes som allmän försäljningsplats. Vidare
Trekanten eller Tjärtorget, nu mera utgörande en liten.

*) Å en annan kopia af 1772 upptas blott 61.

**) Stadfäst af kejsar Nicolai och ännu gällande.



Plan öfver Ekenäs stad
År 1696. Af Samuel Brotherus
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planterad skvär, där tjära, dref och hampa försåldes för
skeppsbyggeriet, hvilket här en tid stod högt i blomstring.
Följer så Skeppshamns torget, Fiskaretorget, Våghustorget
samt Nytorget eller „Basatorget", hvilken benämning det er-
hållit däraf att brottslingar vid en där upprest skampåle
undergingo dem ådömda spöstraff eller kåkstrykning, som
det tidigare kallades.

Invid Stortorget låg rådhnsbyggnaden, på samma plats
som den nuvarande s. k. spruthusskvären, samt å Samuel
Broterus' karta benämd »Förfallet rådhus". Detta rådhus
var en envånings träbyggnad, innehållande en sal och två
kamrar jämte förstuga, och var till tecken på sin värdighet
prydd med ett torn. Salen utgjorde själfva rådhuset, de
båda andra rummen voro afsedda för bibliotek och arkiv.
I stenfoten fans äfven ett rum, kalladt „Stadsens Qvarnhus",
och där hade borgerskapet sina handkvarnar förvarade.
Hvarför dessa här skulle inlåsas är icke förklaradt, men
man kan antaga att de undergingo någon liknande kontroll
som brännvinspannorna, för hvilka det äfven i hvarje kom-
mun hölls skilda s. k. pannhus.

Under krigstid tjänstgjorde rådhuset som högvakt. År
1756 hör man omtalas att det undergått en remont, som stigit
till närmare 3,000 daler kopparmynt,*) och sist nedrefs det
1839, då det inköptes af en skeppare Strandström härstädes.

En „stalltomt" upptages äfven å den meranämda Bro-
terus' karta, å hvilken tomt, belägen på stadssidan nedanom
Slottsbacken, en större stallsbyggnad skall hafva varit
belägen, som tidtals upptagits af inkvartering af härstädes

*) 1 Daler kopparmynt (= 32 öre) = 1/3 Daler silfvermynt som
motsvarade i silfverhalt 1 mk 26 p:i i nuvarande mynt. Ihågkommas
bör dock att silfrets värde förr var flere gånger högre än i våra dagar.
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förlagda dragonregementen. Den s. k. Stallören, som senare
blir fråga om och hvilken har en för staden icke så ringa
betydelse, finnes på^ sagda karta däremot icke antydd, och
detta af det enkla skäl att den då för tiden als icke fans
till, d. v. s. ofvan vatten. Samma är förhållandet med
Gåsören, eller som den tidigare hetat Lörtören i Södra vi-
ken. Där uppgingo då obehindradt fartyg af flere storlekar
att lasta och lossa, fartyg, af hvilka staden själf 1759 ägde
en brigantin, bygd på kravel, samt nitton andra skutor bygda
på klink, hållande ända till 45 lästers dräktighet. Större
lastade fartyg ankrade under Gullö landet på 12 å 16 fots
vatten och i god hamn, eller också vid Twäremiinde (= Tvär-
minne), hvarifrån de sedan i »lotzmans farvatn" kunde gå
ut till sjös. Stället där fartyg af mindre storlek lade till
vid lastning och lossning, var ända till 1840 de s. k. skepps-
broarne vid Södra viken, hvilken benämning ännu finnes
kvar. Ännu lefvande personer veta äfvenledes berätta att
fem diktaler funnits ute i viken, där fartyg sådana som
briggar och galeaser legat förtöjda. Vattnets djup var ock-
så här på den tiden i medeltal 7 och 8 fot, då det ute
på banken var omkring 10 fot. Genom Snäcksund, som nu
stundom är nästan tort, seglades ännu på 1840 talet obe-
hindradt med slupar.

Invid Södra viken ligger en hälsokälla af ganska god
järnhalt, i hvars närhet äfven ett brunnshus varit beläget,
men hvilket nu mera helt och hållet är förstördt. Själfva
källan, helt nära stranden, är kringbygd med sten och har
vid utflödet i sjön färgat såväl stenarna på stranden som
bottnen i sjön med en stark rostbrun färg.

En annan dylik »surbrunn", som hälsokällor i allmän-
het tidigare kallats, är belägen ä den s. k. Prästängen på
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nordöstra sidan af staden och skall hämta sitt vatten från
flere olika ådror. År 1753 undergick den en undersökning
af regemcntsfältskären J. Brosell, som efter att under våren
samma år själf jämte tre andra personer hafva druckit brunn
här, ansåg det godt och välgörande, ehuru något svagt.
Några år därefter 1760 hade en af Ekenäs handlande,
Gottlieb Kessner, på borgmästaren Eric Miltopeus' inrådan
låtit uppföra ett hus öfvtr surbrunnen samt utrustat det,
enligt den tidens fordringar, ganska komfortabelt. Härför
skulle han erhålla sin betalning genom de afgifter, som vid
brunnen komme att uppbäras. Under de första åren skall
denna hälsokälla också varit tämligen väl besökt såväl af
förnämare som allmoge, men snart förlorade den sin rykt-
barhet och nu fins endast tomma platsen kvar.

Att staden bredvid alt detta äfven fått vidkännas all-
männa landsplågor, såsom pest, missväxt och hungersår samt
krigens tunga och fiendens inkräktningar, hvarigenom dess
förkofran mycket blifvit undertrykt, är en sak som tyvärr
nogsamt bekräftats. Tvänne gånger under tidigare skeden
vet man att staden brunnit, den förra gången till mer än
två tredjedelar och den senare till en tredjedel jämte båda
prästgårdarne*). Under Stora ofreden, från juli 1713 till
samma tid 1721 voro stadens invånare till större delen flyk-
tade öfver till Sverge, dit de medfört såväl kyrkans som
stadens handlingar, af hvilka då antagligen en stor del blif-
vit där, emedan i arkiven finnas så många luckor. Några
få hushåll, gammalt folk och barn, voro de enda som blefvo
kvar här. Bland dessa lär man ha funnit en krigsduglig
karl vid namn Johan Lohm, och denne blef äfven genast

*) Resolut, af den 1 sept. 1664, § 1.



38

utskrifven till soldat. Från fiendens vapen blef staden lik-
väl förskonad, ehuru den ryska styrkan alldeles i närheten
drog förbi på väg till Åbo under tsarens eget befäl. Ett
försök gjordes visserligen vid Karis bro att hindra fram-
marschen, i det öfverste Stjernschantz med 500 man där
försökte göra fienden öfvergången öfver ån stridig, men vid
första angreppet blef han tvungen att öfverge försöket och
dra sig tillbaka norrut, hvarpå tsaren utan vidare motstånd
anlände till Åbo den 28 aug. 1713, hvarest alt var öfver-
gifvet af sina försvarare.

Huru mycket staden betungades med utlagor och in-
kvarteringar under dessa tider är icke med säkerhet upp-
gifvet. Hvarje sommar hade åtminstone ryskt krigsfolk
»camperat" utanför staden på den s. k. „Ladugårds Campen".
Sällan hade då någon gudstjänst blifvit hällen, utom då
kapellanen i Pojo, Henric Colliander, någon gång var för
detta ändamål nedrest.

Hvad tidigare militära pålagor beträffar, har staden af
gammalt fått uppställa till kronan fyras. k. båtsmän, men
sedan städerna, genom kongl. resolution, daterad Kongsöhr
den 18 febr. 1681, erhöllo tillstånd att årligen betala en
viss summa penningar för hvar man de hade att uppställa,
så har också denna stad enligt sin bevillning, daterad Eke-
näs den 29 sept. 1683, årligen betalat för hvarje ordinarie
båtsman 55 daler kopp. m. i fredstider och i tillstötande
krigstider dubbelt. Staden hade nog också, i anledning af
sina knappa vilkor, flere gånger anhållit om försköning från
båtsmansunderhållningen, eller åtminstone om förminskning
af deras antal, men icke vunnit bifall härtill*). Man finner

*) Resol. på Ekenäs stads andragne besvär af den 11 nov. 1680,
9 nov. 1686, 18 nov. 1693 samt 23 dec. 1697.
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ock att borgerskapet 1697, då det måste utbetala 450 daler
årligen i båtsmanspenningar, blifvit så utarmadt, att en del
öfvergaf sin borgerliga näringsrättighet, hvarför också Ekenäs
en tid icke hade flere än 40 borgare.

Bland senare inkvarteringar berättas att ryssarne 1808
i slutet af mars på en söndag under gudstjänsten intågat i
staden under full musik och här utan vidare inkvarteiat sig.
Hvad de tykt sig behöfva hade de lagt beslag på, men i de
flesta fall ordentligt betalt hvad de tagit. Samma år i de-
cember inkvarterades åter kejserliga trupper här under ge-
neralmajor Touschkow. Dessa inkvarteringar, som i längden
blefvo ganska betungande, fortforo nästan oafbrutet ända
till 1863 på hösten, då antalet inkvarterade uppgick till
1,000 man. En målskjutningsbana hade de äfven inrättat
från landsvägen till den s. k. Jägarebacken.

Af själfva kriget 1808—1809 hade staden och omnäj-
den likväl icke någon direkt hemsökelse, så vidt man af de
få dokument, som från dessa år finnas i behåll, kan sluta
sig till. Väl sammankallades allmänheten tidigare på vår-
vintern 1808 vid kyrkorna för inregistrering af frivillige till
försvaret, äfvensom något senare till anmälan om hvilka
som förfogade öfver gevär och ammunition samt angående
fartygs ställande till militär disposition o. s. v.*), men alt
detta synes hafva stannat vid blotta diskussionen. Krigets
följder, d. v. s. en allmän dyr tid, kunde denna stad dock,
lika litet som andra orter i landet, undgå. Rågtunnan t.
ex. kostade. 20 rubel och kornet 16 rubel banco assign.**).
I synnerhet saltet hade ett oerhördt högt pris, och handels-

*) Rådhusarkivets brefsamling för 1808.

**) Om myntberäkningen se efterfölj. kap. Handel, sjöfart etc.
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männen togo hvad de behagade för denna vara. På hösten
1808 anhöll Ekenäs stad genom landskansliet hos grefve

Buxhoewden, att af ett för kronans räkning till Helsingfors
anländt större saltparti få köpa 1,200 tunnor, men då sjö-
farten för året afstannat, afböjdes denna anhållan. Året
därpå utsagos likväl bestämda försäljningsmän för salt,
hvilket kronan genom dem höll till salu.

Fattig- och peståren drabbade äfven staden ganska
hårdt. Under fattigåret 1695 dogo 7 personer, hvilken siffra
ännu icke öfverstiger det normala. Men redan följande år
steg den till 23 och 1697 skördade döden icke mindre än
112 offer. På en enda dag, den 19 april, jordfästes 23 lik,
hvaribland -13 blifvit upptagna som döda från gator och vä-
gar, och nedmyllades alla i en graf, uppkastad vid nordöstra
hörnet af kyrkan. Den 13 maj begrofvos 17 lik af »kring-
vandrande, eländiga tiggare", och den 19 maj 4 lik på ett
och samma ställe*). Under peståret 1710 framgår ur kyr-
koräkenskapsboken att i oktober månad aflidit 25, i novem-
ber 28 och i december 23 personer, äfvensom 35 under ja-
nuari följande år. Samtida historieskrivare påstå dock an-
talet vara mycket större, enär då lefvande äldre personer
vetat namngifva flere, som under peståret dött i staden,
men icke funnits antecknade i kyrkoboken, hvilken uppta-
ger inalles endast 88 personer. Man ser äfven andra be-
vis, som tala härför, nämligen de från städerna och sock-
narna i Åbo stift till konsistorium inlämnade förteckningarna
hvilka gifva vid handen att från mikaelitiden 1696 till mid-
sommaren 1697 i Ekenäs och Pojo församlingar aflidit inalles
442 personer. Någon total folkmängdsuppgift kan man

**) Kyrkoräkenskapsboken af 1663.
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från dessa tider egentligen icke med visshet bestämma;
endast året 1655 vet man att staden hade 122 invånare*).

Hvad slutligen stadens inre förvaltning under dessa
tider beträffar må bl. annat nämnas, att den höll sig egen
riksdagsman, som hade att föra stadens talan på högsta ort.
Angelägna mål för öfrigt kungjordes i predikstolen, då bor-
gerskapet hade att mangrant sammanträda till rådplägning.
Böndagarna tillkännagåfvos dagen förut af en trumslagare-
Brandsyn förrättades i början af maj af en rådman, några
borgare, timmermän och murmästare. Någon brandvakt fans
icke ännu 1760, icke heller någon tjenlig redskap vid före-
fallande eldsvåda. Taxeringen förrättades i närvaro af ma-
gistraten, stadens äldste och några edsvurne taxeringsmän.
Under marknadstid hölls vakt af borgerskapet i uniform vid,

rådhuset. Vid parader var borgerskapet indeladt efter num-
mer i ett kompani med öfver- och underofficerare i vanlig
militärordning under gevär med fana och en stor messings-
trumma. Föröfvade någon under marknadstid slagsmål eller
annat ofog, häktades han samt blef omedelbart dagen därpå
lagsökt och pliktfäld. Den brottslige förvarades under nat-
ten i privata hus med vakt, emedan intet fängelse fans.

Någon organiserad fattigvård fans icke heller, utan de
fattiga erhöllo de penningar, som insamlades vid offentliga
förrättningar, såsom bröllop, barndop och dylika, och dess-
utom hade de rättighet att under söndagarna samla allmo-
sor. Oaktadt dessa bristfälligheter gick samhället likväl sin
gilla gång lugnt och lagenligt i följd af den inre enighet
och patriarkaliska anda, som lik en Fammanhållande makt
höll sin lätta spira öfver mängden.

*) K. E. F. Ignatias, Historia!!, arkisto 11.
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Kyrka och skola.

J-Jångt förrän den monumentala byggnad, som nu är
Ekenäs stadskyrka, reste sina granitmurar, har staden haft
en enkel träkyrka, hvars spår likväl för länge sedan blifvit
igensopade. Man har sig om denna stort ingenting annat
bekant än att lik begrafvades under dess golf senast 1691,
då likväl redan lik jordades i den nya kyrkan. Ännu 1666
synes man hafva varit betänkt på att låta reparera den
gamla kyrkans förstuga, men af grefve Gustaf Adolf Lejon-
»hufvuds »hoppman" på Raseborg å stadens rådhus uppma-
nats att nedlägga dessa kostnader på den nya, äfvensom
att dit öfverflytta den gamla kyrkans bänkar m. m., som
'kunde användas. Bland den gamla kyrkans tillhörigheter,
som sedermera värkligen öfvergingo i den nyas ego, må
nämnas en äldre altartafla, utgörande ett skulpturarbete af
■ek, hvartill vi längre fram skola återkomma, samt en kom-
mumonkalk med påskrift: „Manderscheidt Blanckenhjelm
'Und Russensten Greve zu Rasborck A:o 1613." Vidare tvän-
ne biblar på svenska, en på finska och en på tyska, en
rödbrokig och en blå mässhake, två „mässesärkar", en oblat-
ask af silfver, en gammal järnbeslagen kista, ett „skeep"
af messing m. m.*).

*) Kyrkans inventarielängd af 1681.
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Det förmäles äfven i kyrkoräkenskaperna för 1697 att
en kapellan härstädes, Nils Stigelius, för 40 daler köpt en
gammal predikstol från Ekenäs och skänkt den till Pusula
kapell i Lojo. Denna predikstol härstammade också helt
säkert från gamla kyrkan. Samma skäl har man också att
förmoda att fallet varit med den s. k. „säjarena, hvilken
ypperliga benämning man gifvit tornuret, och hvilket således
skulle flyttats från gamla till nya kyrkan. Detta ur var
nämligenj redan i början så skrabbigt att det kräfde oupp-
hörliga reparationer. Så heter det t. ex. år 1665 att säja-
ren nedtogs för reparation, och i följande års protokolls och
kyrkoräkenskapsbok att Lars Smed bekommit likvid lör det
han Jagade oroen (= pendeln) i säjarvärket", hvarjämte
samtidigt köptes hampa från Brutarböle till nya säjartåg.
Likaså synes den ena kyrkklockan ha varit flitigt använd
eftersom det säges att „klockkekleppen" ersatts med en ny.
I fordna tider var det nämligen brukligt att folket genom
klämtning eller ringning om morgon och afton skulle erin-
ras att göra bön. Denna klämtning pro pace (för fred), så-
som den kallades, skedde enl. 1686 års kyrkolag i städerna
kl. 10 f. m. och 4 e. m., samt bibehölls ännu i bruk in på
nuvarande århundrade.

Platsen där den gamla kyrkan stått kan icke med
fullkomlig säkerhet bestämmas, det heter blott att den legat
ett litet stycke från den nuvarande. Vissa omständigheter
tala dock för att det varit där nuvarande tomten N:o 59
(Flinckska gården midtemot apoteket) är belägen. Man har
t. ex. vid gräfning för nedsättande af en telegrafstolpe in-
vid hörnet af sagda tomt funnit ett människoskelett, och
så långt sträkte sig icke någonsin området för den nya
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kyrkogården. För öfrigt äro som sagdt alla vidare spår ef-
ter det åldriga templet försvunna.

Den nya kyrkan är till största delen uppbygd på grefve
Gustaf Adolf Lejonhufvuds af Raseborg bekostnad, hvilken,
jämte sin gemål Kristina Katarina, dotter till Jacob de la
Gardie och Ebba Brahe, försonat mycket af hvad denna
grefliga ätt har brutit. Arbetet påbörjades redan 1653, men
blef i anledning af förefallande krig och oroligheter med
Polen icke färdigt förrän 1666. Kyrkan, som jämte tornet
är uppförd af gråsten, håller 61 alnar i längd, 29 1/2 alnar
i bredd och något öfver 12 alnar i höjd till taklisten. Tor-
nets gråstensmur mäter 38 alnar i höjd till klockportarna,
därtill kommer den öfversta påbyggnaden af trä, som ger
tornet i sin helhet en höjd af 61 alnar. I muren ofvanför
stora ingångsdörren äro kyrkans grundläggares vapen in-
fattade bredvid hvarandra och bära följande inskriptioner:
Gustavus Adolphus Lejonhufvud, Grefve till Rasborg och
Falkensten, Sveriges Rikes Råd 1653 samt Christina Chata-
rina de la Gardie, Grefvinna till Rasborg och Falken-
sten 1653.

Hvad kyrkans inre beträffar kunde den nära nog på\
intet sätt jämföras med huru den ter sig i sitt nuvarande
skick, ty utom de förändringar tiden medfört, har kyrkan
år 1821 härjats af en eldsvåda, som icke lämnade annat
öfrigt än murarna, hvarom vi senare närmare skola orda. I
gamla handlingar uppräknas dock kyrkans dåvarande till-
hörigheter samt omtalas det väsentligaste af dess inredning,
och däraf kan man få en föreställning om hennes dåvarande
utseende. På båda sidor om stora gången stodo fem pelare
och längs hvardera långväggen lika många, som voro fasta*
i muren. Endast de senare äro numera kvar.
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Kyrkan upplystes af inalles tio fönster, hvaraf fem på
södra sidan, två på östra och tre på norra sidan*). Altar-
taflan, som tillj största delen synes varit ett skulpturarbete
af ek, var afdelad i flere grupper, föreställande Marie bebå-
delse, Kristi födelse och dop, hans lidande samt nattvardens
instiftelse. Under ryssarnes härjningar hade den blifvit
rätt illa tilltygad, så att bland annat ett större stycke af
nedre delen bortrifvits, men hvilken skada dock senare re-
parerats. Korbalken målades 1673 och försågs med sed-
vanliga inskriptioner, på manssidan: „Psal. 147: 12, 13, 14",
mot kvinnosidan: „Psal. 122: 3, 4", samt öfver ingången
till koret: „Psal. 121: 8". Inne i själfva koret funnos tvän-
ne läktare, en på mans- och en på kvinnosidan, hvilka må-
lades först 1734.

Predikstolen var af vanligt furuvirke, men försedd med
en mängd sniderier, slingor och „snirklar" samt ytterligare
smyckad med 9 stycken inlagda bilder. Öfre delen af den-
samma, „himmelenu som den kallades, och som hängde vid
en pelare, bar inskriften: Margaretha Ekroth, fordom
Probstinna i Karis Näseby, hvilken prostinna således tyd-
ligen skänkt denna predikstol till kyrkan. Två ljuskronor
funnos. Den större med 16 armar och öfverst en fläkt örn
hade inköpts på kyrkans egen bekostnad, den mindre åter
med sex armar var en gåfva till kyrkan och bar följande
inskrift: „Denna Liuskrona är skänckt af Daniel Hielme-
rus, år 1730 d. 25 Dec", således afsiktligt just till julottan,
hvilken gudstjänst begynte kl. 4 på morgonen.

Kyrkans sakristia, 11 alnar lång, något Öfver 8 alnar
bred och 6 alnar hög till mellantaket, fick sin sparsamma

*) Norra väggen har numera fem fönster.
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dager från ett fönster på norra sidan. Under dess golf byg-
des en källare 1755, som försågs med galler och lås.

Inne i kyrkan funnos endast tvenne murade grafvar
hvaraf den ena tillhörde Ingmans familj på Norrby och i
den andra utan grafsten, takt endast med bräder hade lag-
mannen Elias Streng blifvit begrafven 1693. Tidigare hade
han inlöst grafven för 36 daler kopparmynt. På kyrkogår-
den funnos också tvenne murade grafvar; den ena, med ett
litet påbygdt kapell, tillhörde familjen Klick å Gullö, den
andra kämnären Eric Wulf. Ett par tre grafvar finnas
ännu kvar, bland dem en med en väldig liggande sten, som
bär följande inskrift:

Öfverste Lieutenanten
I Bunnswigs Tiänst

Wälborne
Herr Anders Appelbom

Född den 21 Januari 172å
Död den 11 Juni 1770

Hvilar under denna sten.

Kyrko bänkarna förmodas hafva blifvit öfverflyttade från
gamla kyrkan såsom tidigare nämts, och användts där tils
råd blef att anskaffa nya. Med bänkrummet var det i äl-
dre tider mycket noga. År 1650 inflöto från kringliggande
landsort 23 daler kopparmynt i prästpenningar för bänk-
platser i kyrkan. Egna bänkrum hade Sällvik (Capt. Linde-
löf), Söderby, Norrby, Österby, Trollböle, Leksvall, Dragsvikr
Kopparö, Hinderböle (Anders Westgiöthe) och Boda.

Förutom dessa 23 daler inflöto i prästpenningar från
staden för 50 bebygda tom tor 70 daler 10 öre; så att
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prästpenningarne inalles uppgingo till 93 daler 10 öre kop-
parmynt*).

Den 11 mars 1660 utfördes ny bänkreglering „i Borg-
mästare och Råds jämte pastors närvaro och gemene mans
samtykio". Så inrättades i själfva koret den „Högl. Grefl.
Familians Bänk", vidare den „Edle Wälb. Majorens Bänk i
Selvik" och „Wår Högvälb. Grefvens sällskapsbänk" äfven-
som grefliga trädgårdsmästarens, skomakarens o. s. v. bänk,
och det var icke godt att bryta mot dessa bestämmelser, ty
tog man sig en litet för hög plats, riskerade man icke alle-
nast chikanen att bli utledd af „spödgubben" midt under
gudstjänsten, utan man kunde äfven genom en sådan för-
seelse draga sig många andra obehag på halsen **).

Prästpenningarne, i hvilka bänkafgifterna som sagdt
ingingo, omreglerades äfven samma år den 31 maj, i det
borgerskapet pålades en årlig tribut att utgå till jul och
påsk med 78 daler 24 öre för gången. Staden hade då ut-
vidgats så att den ägde 62 bebygda tomter. Pastor på den
tiden var Henricus Petreij.

Reparationer synes kyrkan tidt och ofta hafva under-
gått, i synnerhet beträffande taket, som var ett s. k. fjäll-
tak, sådana man ännu återfinner hos de flesta bland våra
landskyrkor.

Den 18 november 1693 förärade konung Karl XI på
gjord ansökan 600 daler till kyrkans reparation och tak-
läggning. En dylik ansökan gjordes åter 1724, men afslogs

*) Ekenäs kyrkoräkenskapsbok af 1663, prästpenningelistan..
1 Daler kopparmynt = 32 runstycken enligt en senare mynträkning.

**) I Halikko kyrka säges det t. ex. att för en sådan sak tvänne
ansedda fruar i församlingen formligen råkade i håret på hvarandra.
under morgonpsalmen. (Åbo Tidningar).
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på grund af rikets då varande dåliga finanser, men några
år senare, 1750, beviljade konungen likväl en kollekt, som
skulle utgå från hela riket, och hvilken som resultat gaf
följande belopp i daler och öre, hvilket vi närmare specifi-
cera, för att visa huru varmt moderlandets samtliga stift
bredvid landets egna visade sig ömma äfven för en så af-
sides och oansenlig ort som denna.

Detta var en på den tiden ganska ansenlig summa och
tyckes äfven hafva rakt till att betäcka åtskilliga behof.
Året därpå, 1751, undergick kyrkans korsvirke en mycket
grundlig reparation, hvarjämte flere andra bristfälligheter
afhjälptes. En ny förstuga bygdes 1757 till den mindre
eller södra ingången och 1758 uppfördes en ny läktare å
kyrkans västra sida, hvarvid äfven något slags förändring i
bänkregleringen skall hafva ägt rum.

Till kyrktornet köptes redan några år tidigare, 1732,
ett nytt urvärk med slaginrättning för ett pris af 250 daler.

Stockholms stad 191 3
Uppsala stift .

Åbo stift .
. .

336 3
274 »

Carlsstads st. . 119 13
Borgå st. . . .

Göteborgs st. .

85
.:

19 I
i

222 7
Kalmar st. . . 57 9
Strengnäs st. .

Hernöäand st. .

138
.:..

187.
180 -

Lindköping st. . 207 -

Wexiö st. . . 140 5
Lund st. . . . 372 13
Skara st. .

.
. 136 18

Summa 2510 157.
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Den gamla „säjaren", hvarom tidigare varit tal, var då re-
dan så förfallen, att endast några delar eller hjul däraf
voro i behåll*).

Med de omtalta kollektmedlen är det däremot sanno-
likt att den ena af tornets båda klockor, storklockan, blif-
vit omgjuten, ehuru inskriften å sagda klocka icke riktigt
tydde därpå. Den lydde nämligen: »Omguten år 1557 med
Ekenäs Stads Kyrckas bekostnad af Joh. Fahlsten." På
klockans andra sida lästes:

Smitt Ijub bet fa%r nu /

2Wj! Sömmen bå tittfjopa /
2åt mig bfanb böoa ting /
@i ocfaf få att ropa
SLit @ub od) rottna om /
(§r tröghet til ot gå
3)tt 3 af §errans ovb
Wi gfäbje funnen få.

Denna omgjutning kostade 407 daler 2 öre kopparmynt.
Kyrkogården var till största delen omgifven af ett trä-

plank, undantagande ett stycke på södra sidan, som utgjorts
af en ringmur af sten.

Någon rik skrud hade kyrkan icke på den tiden. Den
största dyrbarhet hon ägde, var den senare tillkomna altar-
taflan, samma konstvärk, som ännu i dag pryder koret och
hvaraf mången nutida konstnär tagit kopior. Taflan, som
föreställer Kristi begrafning, tros vara ett värk af den hol-
ländske mästaren van Dyck, eller möjligen en mycket väl
gjord kopia efter honom, och hithämtad af grefve Lejon-
hufvud från Tyskland, där den tagits som krigsbyte.

*) Kyrkans inventariilängd af 1726.
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Förutom de tillhörigheter vi uppräknade i början af
detta kapitel, och hvilka tidigare anses hafva tillhört gamla
kyrkan, må nämnas en oblatask af silfver, på hvars lock
ingraverats bokstäfverna J. R. — C. M. 1693. Denna ask
är förärad till kyrkan af en generalmajor Ribbing 1693*)*
På den härtill hörande paténen ser man ett lamm med en
fana på ryggen och där omkring med munkstil följande in-
skription : „Agnus Dei X qvi portis X peccata X mundi/
(Guds lamm, som borttager världens synder). Samma år
förärades till kyrkan en altar- och kalkduk af fru Beata
Boije från Gullö **).

Vid predikstolen var fästadt ett s. k. timglas eller
sandur, bestående af 4 skilda glas, hvilka visade resp. 1/i,
1/2, 3/4 och 7i timmar, och efter hvilket predikanten vanligt-
vis rättade längden af sina predikningar. Ett annat slags-
ur var uppstäldt på kyrkogården, nämligen en solvisare el-
ler solur, hvilket dock själffallet endast angaf tiden vid
klart väder och solsken.

Då stora ofreden 1713 utbröt, flydde en myckenhet
folk härifrån jämte stadens pastor, som då var Benedictus
Macrolander, undan fienden öfver till Stockholm och med-
förde då äfven kyrkans skrud, kassakista och båda kloc-
korna, hvilka förvarades där närmare tvä års tid. Kassa-
kistan insattes något senare på Waxholm, där den stod i
sex år och först i november 1721 hemfördes. Pastor Mac-
rolander dog under denna tid i Stockholm och efter honom.

*) Kyrkans inventarielängd af 1726.

**) Bland andra till kyrkan skänkta föremål, som ännu finnes i
behåll, må nämnas 2:ne ljusstakor af tenn, förärade af kyrkoherden
Mathias Simonius och bärande följande inskription S:pe É. J. D. T.
anno 1682 den 17 aug.
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utnämdes af konungen kapellanen i Ingå Jacubus Wenda-
lius, men äfven han afled i Sverge utan att hafva tillträdt
sitt ämbete.

Efter det man slutligen kommit till sitt land igen,
vidtog arbetet med kyrkans restaurering så godt som ome-
delbart. Från Stockholm hade man medfört glas samt bly
och tenn till infattningar af fönsterrutorna. Mässkruderna
och silfret syntes åter vid gudstjänsterna, och 1722 uppsat-
tes klockorna på sin förra plats, så att folket åter fick lyssna
till deras klang efter en tio årig tystnad. Orgel fick kyr-
kan först 1799, då den invigdes den 27 oktober. Värket
bestod af 10 stämmor, 12 „utdrag", 54 tangenter ocb pedaler.

Ett märkligt skede i Ekenäs kyrkas historia är Pojo
sockens förening med stadsförsamlingen 1695. Redan tidi-
gare hade staden å högsta ort ansökt att Pojo skärgård
skulle förenas med stadskyrkan, men hade saken då hän-
skjutits till landshöfdingen och biskopen, och stannade på
den vägen *). Konsistorium i Ibo åtog sig härefter stadens
sak och ingick med förnyad skrifvelse till konungen i maj
1693, däri underdånigast framhölls, huruvida icke några när-
gränsande byar från Karis och Pojo socknar kunde läggas
under Ekenäs kyrka. Sedan konungen den 6 juli 1694
ålagt konsistorium och landshöfdingen skyndsam undersök-
ning i saken och erhållit resultatet däraf, förordnade han i
skrifvelse till landshöfdingen af den 5 januari 1695, att Pojo
socken kombinerades med stadsförsamlingen. Samma befall-
ning gälde de hemman af Pojo sockens skärgård och andra
lägenheter, som )ågo så närs, att man därifrån vanligen
gick i stadens kyrka, och tillkom det nu äfven dem att

*) Karl Xl:s resolution af den 11 nov. 1680, § 7.
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bidraga till kyrkans underhållande. Därjämte heter det i
samma bref, att den gemensamma pastorn kunde hafva sitt
hemvist i staden, och Pojo „konsidereras därtill som ett
anex". Tidigare hade Pojo präster hvar tredje söndag rest
ned till skären att förrätta gudstjänst, hvilken hölls på Äng-
holm säteri, där ett bönehus för ändamålet blifvit uppfördt.
Pastors lön lör Ekenäs och Pojo var, enligt konungens bref
till konsistorium af den 17 juni 1695, faststäld till 50 tun-
nor spanmål hvartill kom rättighet att „taga sitt tarf af
vedbrand från stadens hed" såsom ordalydelsen i ett grefligt
bref lydde *). Till kyrkan erlades i vinsäd för de 31 hem-
man af Pojo skärgård, som lydde under Ekenäs kyrka, 2
tunnor 21 kappar råg**). Några nära staden belägna hem-
man af Karis blefvo på landshöfdingen, grefve C&rl Bondes
förslag ålagda att jämte stadens borgerskap underhålla kyr-
kan, men däremot befrias från alla kyrkobyggnader i Karis
socken ***). Bland hemman hörande till Ekenäs församling
märkas Dragsvik, Österby 2 hemman, Skällargård, Wester-
by, Trollböle, Leksvall 2 hemman, Odensö 3 hemman, Tvär-
minne 3 hemman, Hermansö, Danskog, Sommarö, Ängholm,
Raknäs, Elgö 2 hemman, Tofö, Espskär, Skåldö, Busö, Gullö
och Ladugården eller Ekenäs Gård, hvilken underlydde
Karis socken.

Emellertid synes stadens borgerskap i längden icke
funnit sig rätt väl i denna kombination, enär det anhöll att
stadsförsamlingen efter prosten Gabr. Kepplerus' död måtte

*) Dessa lönevilkor voro äfven gällande 1613.

**) Consist. Ecclesiastici i Åbo utslag af d. 7 nov. 1700.

***) 1731 års Riksdagsresolution § 6 pä Ekenäs stads andragna
besvär, gifven den 25 okt. 1734.
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få egen kyrkoherde och skiljas från Pojo. Härpå hade dock
konungen, sedan vederbörande blifvit hörde och kyrkostäm-
mor härom hållits i Pojo den 23 och i Ekenäs den 25
mars 1752, resolverat att kombinationen skulle fortfara som
förut, emedan Ekenäs och Pojo särskildt icke skulle förmå
uppehålla hvar sin kyrkoherde. Och därmed förblef det
tils vidare.

Hvilka som tidigast varit präster i Ekenäs finnes icke
angifvet i några kyrkans dokumenter, men från reforma-
tionstiden vet man åtminstone med säkerhet att den vidt
beryktade astronomen och astrologen Sigfrid Aronus For-
sius här varit predikant från 1613 till 1637, då han också
härstädes afled. Åt denne märklige man vilja vi i det föl-
jande skildt egna några ord.

Efter honom omtalas en Arvid, som varit pastor i
Ekenäs 1642 och om hvilken man icke känner något vidare.
Följde så Johan Bahn fil. mag. 1650, Henricus Petreij 1660,
Hindricsson 1663—1669 och Matias Simonis 1675—1679.

Efter kombinationen med Pojo nämnas följande kyr-
koherdar :

Benedictus Macrolander till 1697,
Jacobus Vendalius utn. 1721,
Gabriel Kepplerus 1722—1754,
Sigfrid Ingman 1758-1769,
Jacob Henric Carlberg 1771— 1773,
Eric Sannholm 1773—1812,
Lars Anders Borgström 1814.
Samtidigt hafva tjänstgjort följande kapellaner:
Mathias före 1663—1672,
Nils Jacobsson Stigelius 1696—1711,
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Abraham Palander,
Jacob Sievonius till 1738,
Sigfrid Ingman 1738— 1758.
Senare tiders kyrkans män hafva varit:
Peter Ring, fil. mag. f 1759,
Anders Agricola 1764—1784,
Johan Nordlund 1784—1811,
Johan Levån 1811—1812,
Anders Wilh. Logren utn. 1820, afled,
Edvard Johan Laurell 1821—1834,
Joh. E. Immanuel Telenius 1834—1859,
O. Reuter 1859-1890,
E. A. Appelberg 1890-1891,
A. I. Laurén 1891— 1892 och
J. A. Enebäck kyrkoherde, från 1892
I den tidigare nämda kungliga skrifvelsen af den 5

jan. 1695 bestämde Karl XI ytterligare att det ålåge prä-
sterna att vara lärare vid stadens skola. Denna kallades
af ålder Paedagogia eller „stadekolan" och eleverna] under-
visades där i kristendomskunskap, latinska språket, skrif-
ning och räkning, samt de första grunderna i geografi och
allmän historia. Skolhuset var en stuga af trä, ganska tarf-
lig, som låg nästan midt emot kyrkan på norra sidan, eller
där nu gården n:o 1 vid Lilla Kyrkogatan är belägen. I
denna paedagogia hade skolmästaren, sig anvisad en sal,
två kamrar och kök till boningsrum, hvarjämte han i lön
hade 6 tunnor 20 kappar spanmål om året jämte en liten
täppa åker och äng.

Hvilket år paedagogian vidtagit med sin värksamhet
är icke med säkerhet angifvet, men att den funnits till re-
dan före 1650 kan man sluta däraf att en skolmästaregård
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detta år är omtalad *). Enligt gamla kartor var platsen för
denna gård den samma, som nuvarande prestgården.

Bland pedagoger, som värkat vid denna skola känner
man följande:

Mathias före 1663,
Benedictus Achander 1678,
I. Drytzenius 1691,
N. I. Stigelius 1693,
Abr. Palander,
J. Sievonius 1738,
8. Ingman 1738-58,
Carl Bergman 1758-64,
Anders Agricola 1764—84,
Jacob Cairenius,
C. J. Ingman 1786, sjuklig,
Carl Berggren t. f. till 1810,
Joh. Wiander 1810 -18,
Gust. Englund 1818—23,
Elias Kopparström 1823— 30,
J. E. Telenius 1830-33,
Eklöf, m. fl.
Huru freqventerad skolan var ses af följande utdrag

ur skolans matrikel: läseåret 1778—79 56 elever, 1779-80
59, 1780-81 54 och vårterminen 1784 blott 30 elever. In-
till 1790 då skolan besöktes af 62 gossar, höll sig elevan-
talet under 45, en omständighet som sannolikt får ställas i
saraband med de ogynsamma ekonomiska förhållanden hvilka
uppstodo genom den svåra missväxt som 1784 och delvis

*) 1663 års kyrkoräkenskaper, prästpenningelistan.
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följande år hemsökt trakten*). Under 1808 års krig hade
skolan 34 elever och sedermera blef tillströmningen äfven
från landsorten större och bildningsbehofvet började efter-
hand göra sig alt mera gällande.

För staden och dess såväl andliga som materiella väl
syntes nu vara tämligen väl stäldt, då en alldeles oväntad
härjare, — elden, plötsligt öfverrumplade den och ödelade
såväl kyrka som skola, samt dessutom tredje delen af själfva
staden. Den 14 juni 1821 kl. 4 f. m. utbröt nämligen eld
å vinden till borgaren Wulffs gård invid skolan, antagligen,
i följd af bristfälligheter i skorstenen. Från Wulffska går-
den kastades, gynnadt af stark blåst, brinnande näfver på
kyrkans nyss tjärade fjälltak, hvilket ögonblickligen antän-
des. Härifrån spred sig elden med otrolig hastighet, så att
hela kvarteret inom kort stod i ljusan låga. En enda
spruta på trähjul, hvilken framdrogs med linor, förfogade
staden öfver, men med dylika brandredskap var intet mot-
stånd mot elden möjligt. En stor del af den manliga be-
folkningen var dessutom vid detta tillfälle borta på arbets-
förtjänst, och de hemmavarande voro icke faran vuxne.
Med knapp nöd fick man med tillhjälp af några snickare lös
altartaflau och räddade åtminstone detta värdefulla konst-
värk från förstörelsen.

En omständighet, som gjorde ett egendomligt intryck
på de närvarande var att tornuret med ett väldigt brak
nedföll precis klockan sex, sedan det likväl med dof och
mattad klang först klämtat ut sina sex slag. Det åldriga

*) I Pojo kyrkoarkiv finnes hl. a. antecknadt om 1784 års spann-
målsbrist att inhemsk säd „icke stod till köps", samt att tillgången äf-
ven på den från Reval införsknfna var knapp. 1789 rådde likaledes i
staden stor spannmålsbrist.
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orgelvärket blef lågornas rof och ringklockorna i tornet
smälte af hetta och nedföllo. Alt förstördes af kyrkan,,
som sagdt, utom murarna, hvilka kvarstodo som rykande
ruiner.

Icke mindre än tjugu gårdar, utgörande stadens vack-
raste och förnämsta del, blefvo under denna ödesdigra dag
lågornas rof. Bland dessa gårdar voro tvänne tvåvånings-
byggnader, skolan, tullhuset och apoteket, hvilket sistnämda
med sina spriter, eteriska oljor och öfriga explosiva ämnen
vid branden företedde en fruktansvärd, men storartad anblick-

Inga brandförsäkringar voro på den tiden i bruk, hvar-
för skadan blef så mycket mera känbar för den eljes icke
så altför blomstrande staden. Men pröfningen nedslog ännu,

icke det lilla samhället. Med nytt mod och nya krafter
gjorde man nya tag, och staden reste sig småningom åter
ur sin aska.



V kap

Sigfrid Aronus Forsius.

JUen förste med säkerhet kände kyrkans man, som
"värkat i Ekenäs var, som vi redan sagt, den namnkunnige
vetenskapsmannen Sigfrid Aronus Forsius, född 1550 eller
1551 i Helsingfors. Af denna stad, på latin Forsia, har
han också tvifvelsutan antagit sitt tillnamn. Att han just
varit svag för att på ett främmande språk benämna sig ef-
ter orter, som för honom varit af någon större betydelse,
visar ytterligare det epitet han tog äfven af denna stad,
där han enligt grekisk härledning kallat sig Pastor Dryo-
jwlitanus. I sin ungdom hade han studerat vid Åbo kate-
dralskola och i Tyskland gjort vidsträkta resor utrikes,
varit af Karl IX utnämnd till fältpredikant och år 1601
jämte adelsmannen Hieronymus Birkholtz och Daniel Theo-
dori Hjort af konungen sänd till Lappmarken för att be-
stämma Sverges gräns mot Norge och ordna skatteförhål-
landena i dessa nordliga bygder. Under denna resa, som
utsträcktes ända till Ishafvet, bestämde han flere orters
longituder och latituder, samt undersökte landets geografiska
och mineralogiska beskaffenhet. Senare 1603 blef han pro-
fessor i stjernkunskap vid universitetet i Upsala och 1613,
då han redan uppnått gubbåldern, namnes han såsom kyr-
koherde härstädes.
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Går man upp åt Slottsbacken till, skall man bland de
många låga och oansenliga husen snart fästa sig skildt vid
ett af dem, med stenlagdt tak och nedsjunkt till en del i
jorden samt omgifvet liksom af en löpgraf med stöttor mot den
påträngande marken*), och är detta enligt traditionen det
hus, uti hvilket den beryktade mannen lefvat, värkat och dött.

Åt kyrkans tjänst egnade han sig likväl icke uteslu-
tande, ty därtill var han för mycket vetenskapsman, sär-
skildt astronom. Sina studier i astronomi, odödliggjorda af
Topelius i „Finlands öde", kunde han emellertid utföra en-
dast om nätterna, då stjärnorna voro synliga och sina
observationer åsidosatte han heller hvarken sommar eller
vinter. Under den kalla årstiden var han vanligtvis klädd
i en lurfvig lappdräkt och låg, under det han betraktade
stjärnorna, på rygg på marken med en stor bok på bröstet,
hvari han nedskref sina rön och gjorde sina kalkyler. I
en sådan ställning berättas det, att han en gång blifvit an-
träffad af en resande, som tagit honom för ett spöke och
tänkt skjuta på honom.

Bland böcker, som han här tros hafva föi fattat, nam-
nes förutom Sverges rikes första almanack, utgifven 1623
och fullsatt med astrologiska tecken, flere s. k. prognostica,
ett slags spådomsböcker innehållande på stjernkunskap grun-
dade förutsägelser om kommande märkeliga tilldragelser,
olyckor, väderleksprofeticr m. m.**). Så säges han uti en
af sina almanackor för en viss dag hafva spått stark storm.
När dagen inföll och ett bröllop skulle hållas på Sällvik, en

*) Gården n:o 12 vid Västra långgatan.

**) Dessutom har han författat flere resebeskrifningar, en finsk
krönika, latinska dikter, predikningar m m. samt öfversatt 3 och 4 af
Esras böcker på latin.
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half mil från staden, varnade han bröllopsgästerna att
resa dit ut i båt och gaf sig själf åstad landvägen. Ingen
trodde honom i den vackra morgonstunden, bröllopsgästerna
seglade ut, men omkommo alla i den utbristande stormen. Till
minne af denna sorgliga händelse skall å stranden af Sällvik,
rests ett träkors, hvilket ännu kvarstått omkring år 1720..

Ehuru en af de lärdaste män på sin tid delade mäster
Sigfrid tidehvarfvets vidskepliga tänkesätt och öfvertro om
himlakropparnes inflytande på människors lif samt var så
öfvertygad därom, att han oförfäradt kunde våga sitt lif
för hvad han ansåg för sant. Detta, äfvensom hans fria,,
med tidens religiösa anda icke harmonierande åsikter, be-
redde honom många obehag och förskaffade honom flere
hemliga fiender.

En gång, det var 1605 dagen före konungens afresa
till krigsskådeplatsen i Östersjöprovinsen, skall han af ett
„himmels-tekn förmärkt" att kriget mot Polen skulle gå illa
och anhållit om audiens för att bedja konungen afstå från
sin resa, enär i annat fall olyckor skulle inträffa. Men
konungen, liksom så många andra af rikets förnäma her-
rar hvilka ej tyckte om hans ofta nog mindre behagliga
spådomar, blef uppbragt och befallde att han skulle läggas
på sträckbänk. Spådomen slog in och efter konungens hem-
komst synes han blifvit upptagen till nåder igen, eftersom
han namnes med titeln „Mathematicus & Astronomus Regius"
och 1610 omtalas han som kyrkoherde vid Riddarholms
kyrkan i Stockholm. Men alt för snart skulle Sigfrid
Aronus åter blifva utsatt för de förföljelser som så ofta
förbittrat hans lif. 1611 blef han anklagad för delaktighet
i en politisk komplott, för andra gången lagd på pinbänken
där han enligt uppgift „blef något sträckt, men icke till
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■döds", samt sedermera inspärrad i Örebro slott. Under sin
fångenskap författade han flere naturvetenskapliga värk äf-
Tensom den vackra psalmen (N:o 286 i gamla svenska
psalmboken) „Sorgen för glädje går". Trött på de många
vedermödor han fått utstå och besjälad af en innerlig håg
att i ro få utforska naturens hemligheter öfverflyttade mä-
ster Sigfrid till Ekenäs, hvarest kyrkoherde sysslan då var
ledig. Fastän sjuklig och fattig hade han här en lycklig
tillvaro, arbetade oförtrutet och utgaf som sagt flere skrif-
ter. En af dessa, hans prognostica för 1619, gaf hans hem-
liga hatare anledning att anklaga honom och hardt när var
■det ock att han med anledning häraf gått förlustig sitt
prästaämbete. På Gustaf Adolfs befallning måste den gamle
astronomen midt i vintern inställa sig för undergåendet af
ransakning för domkapitlet i Upsala, hvilket, sedan Sigfrid
Forsius ingifvit en vidlyftig på latin affattad förklaring om
sin „Astronomia, Astrologia, Physiognomia, Meteorologis,
€hiromantia & nobili illa Chimia", underställde domen om
Forsius' suspendering tills han genom en skrift „skulle för-
döma och förkasta sina olideliga superstitioner" hans maj:ts
stadfästelse. Ödmjukt] måste Sigfrid Forsius foga sig efter
domslutet och utgifva en skrift däri han till en del ändrar
sina påståenden. Om sommaren återvände han till sitt kär-
vordna Ekenäs där han, efter att 6 veckor förut hafva upp-
gifvit dagen och timmen för sin död, 1637 slöt sina dagar.

Som ett minne af den fromme och ryktbare vetenskaps-
mannen finnes i Ekenäs kyrkas arkiv en Gustaf Adolfs bibel
hvari Forsius gjort flere på svenska, tyska, latin och gre-
kiska skrifna annotationer. Å titelbladet skall förr funnits
hans namnteckning samt årtalet 1629.
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Sjöfart, handel, näringar och rättsvården.

JD å af Finlands städer hafva i kommersielt hän-
seende blifvit af naturen så lyckligt lottade som Ekenäs
stad. Belägen vid Pojo viken, vestra Nylands stora handels-
väg, egde den en af de yppersta hamnplatser. Den om-
kring staden liggande trakten var en af vårt lands folkri-
kaste, bördigaste och tidigast koloniserade bygder, som redan
på Birger Jarls tid voro kända för sjöfaranden. Också an-
tages det med stor sannolikhet att korstågsfarandenas land-
stigningsplats „tavasternas hamn" skall hafva varit belägen
härstädes, men om densamma, som troligen varit en mark-
nads- eller bytesplats har man sig dock lika litet bekant
som om Ekenäs stads första uppkomst. I 14:de seklet om-
nämnes orten som köping och i dag som är räknar staden
blott litet öfver 2,000 innevånare. Orsakerna hvarför Ekenäs
som hade alla förutsättningar att blifva en blomstrande
handelsstad dock icke blef det, var att söka i flere förhål-
landen, dock främst af dessa i ogynsamma förordningar och
lagstiftningsåtgärder. Med Gustat Wasas tronbestigning
(1523) på börjades en rad reformer, hvilka afsågo förbättran-
det och upphjälpandet af rikets inre tillstånd. Äfven han-
deln blef sålunda ett vigtigt föremål för konungens patri-
arkaliska omsorger. Ledd i främsta rummet af politiska
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motiv utfärdade han påbud hvarigenom handeln med han-
seaterna förbjöds, ty „det är uppenbart", hette det, att deras
varor gått genom många mellanhänder och följaktligen er-
hållit ett oerhördt stegradt pris. Rikets undersåtare för-
manade s derför att själfva börja med direkt ex- och import
mellan Portugal, Frankrike, Holland m. fl. länder, eller ock
afyttra alla för handelsutbyte användbara varor i Stockholm.
Men handeln ville ej följa de nyutstakade vägarne utan be-
folkningen fortfor, såsom helt naturligt var, med de tradi-
tionella affärsförbindelserna. Regeringen tillgrep då sträng-
hetsåtgärder. 1526 utsändes fartyg hvilkas uppgift var att
hindra kustbefolkningen i Nyland att öfverföra landtmanna-
produkter till Reval och Riga *) och året därpå, då ytter-
ligare handelsförbud utan verkan hade emanerat, ansåg
konungen det nödvändigt att tillintetgöra Revals handel ge-
nom att förse den gamla handelsplatsen Ekenäs med stads-
privilegier. Till ortens innebyggare skref han, att han aktat
nödigt låta en köpstad uppkomma „ther i skule til kiöps få
salt, humbla och annan del, then i behof hafva så at i icke
then epter altid skola fara till Refla och anner stads".
Erik Flemming fick och i uppdrag att „bygga" staden, men
synes detta botat föga eftersom konungen inom kort kla-
gade, att innevånarena i Ekenäs ännu flitigare än den kring-
liggande allmogen seglade på Reval, ja till och med att
Flemming själf gick i spetsen för lagöverträdelserna**).
Sålunda voro konungens oaflåtligt upprepade förbud och
förmaningar en längre tid fruktlösa men slutligen funno-
de gehör.

*) Arvidsson handl.

**) M. G. Schybergson. Finlands hist
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Den seglationsrätt på utrikesorter staden 1546 erhöll
genom sitt privilegiebref, inskränktes ej så obetydligt genom
*utförselförbuden för fisk, spanmål och „alle ätende och feete
varur" hvilka just voro ortens exportartiklar. Stadens affärs-
rörelse, som under sådana förhållanden ej kunde vara syn-
nerligen stor, kom fullständigt i lägervall på 1550 talet.
Redan 1547 hade landsständerna vid öfverläggning om stä-
dernas förkofran påyrkat att Viborg borde ge-
nom ditflyttning af Ekenäs borgerskap och 1550 kom värk-
Jigen en sådan emigration till stånd men ej till W. utan
till Ekenäs blifvande konkurrent Helsingfors. I föregående
kapitel hafva vi omnämt huru stadsboarne sedermera under
kriget 1556 återvände till sin forna hemvist i den öde sta-
ben, som hemsökt af missväxt, hungersnöd och det ryska
-kriget ytterligare skulle komma att lida genom konungens
handelspolitik. Den 17 juni 1558 utfärdade Gustaf Wasa

•en „ordning för tillförseln till städerna i Finland" hvarige-
nom påbjöds att allmogen i Borgå och Raseborgslän skulle
införa sina varor till Helsingfors*). Äfven Erik XIV in-
skränkte stadens handelsrätt genom att i följd af missför-
stånd med muschowiten" förbjuda] handeln på Narva**).
Hade de ekonomiska förhållandena i staden varit betrykta
så gestaltade de sig än ogynsammare sedan Johan 111 genom
förläningsbref af den 25 juni 1571 för Sten Ericson Lejon-
ihufvuds enka, gemenligen „gref Ebba" kallad för sitt bar-
ska och karlavulna sätt, införlifvat Ekenäs stad och kungs-
gård med grefskapet Raseborg.

Genom donationen egde grefvarne en vidsträkt domsrätt

*) G. M. Schybergson. Finlands hist.

**) C. Bergman. Afhandl.
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och administrativ myndighet, samt fingo för sin räkning upp-
bära vissa kronoskatter, lagmans och domarekappar, utdöm-
da böter, hamnpeijningar o. s. v. Att den snikna „gref
Ebba" likasom hennes son och sonson visste draga den stör-
sta möjliga nytta af sin förläning är mer än troligt, ty enl.
en samtida anteckning beskrifves hon som „ett hår af hin
håle, värre än sonen Axel", och om den sistnämde heter
det att han såväl mot borgare som bönder var en grym bar-
bar, som pålade dem en mängd extra pålagor. 1610 öfver-
gick grefskapet till Sten Lejonhufvud. Under de 10 år han
var bosatt här i staden gjorde han sig långt namnkunnigare
än fadren genom de många våldsbragder och laglösheter han
föröfvade. Uti 1611 års räkenskaper öfver inbetalta krono-
medel från Ekenäs stad finnes sålunda antecknadt: „Detta
hafver grefve Sten tagit med gewalt."*).

Handelns fiender de många in- utländska krigen, re-
geringens välmenta reglementen och delvis grefvarnes för-
myndarskap hade intill början af 1600 talet förhindrat af-
färsrörelsens och välmågans uppblorastring på orten. Ett
omslag till ett bättre förhållande inträdde dock med Öster-
sjöprovinsens eröfring och grefskapet Raseborgs öfvergång
1600 till grefve Mauritz Lejonhufvud, som då var ståthål-
lare i Reval. Om den större lifaktigheten i borgareseglation
på Estland får tillskrifvas grefve L., Karl IX:s förnämsta
gunstling, eller måhända några särskilda privilegier gifna
Ekenäsboarne under hertigens vistelse härst. i Nov. 1601
är ej närmare utredt, säkert är endast, att Reval, Narva
och flere städer i Lifland, ja till och med Liibeck, flitigt be-
söktes af stadens fartyg. Samtidigt drefs en ej så obetydlig

*) C. Carstens.
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handel på Åbo och Stockholm. De varor som exporterades
till siatnämda ort voro strömming, sälspeck och landtmanna-
produkter. Äfven bräder utskeppades härifrån en tid. I
de gamla urkunderna omtalas ett för den tiden högst ovan-
ligt industrielt företag, nämligen ett sågvärk, hvilket anla-
des af grefve Axel vid Karis å.

Länge skulle dock ej stadens borgare få glädja sig åt
de gynsamma handelsrelationerna, ty redan 1614 utfärdades
en „handels- och seglationsförordning" och trenne år senare
en handels „ordinantia" hvarigenom rikets städer med af-
seende på sina handelsrättigheter fördelades i tvenne klas-
ser, stapelstäder och uppstäder. Skilnaden dem emellan
bestod däri, att stapelstäderna i Finland Åbo och Wiborg,
hade rätt att drifva såväl aktiv som passiv utrikes handel
och att besökas af utländska köpmän, uppstäderna deremot r

hvaraf en del, däribland Ekenäs, väl fick besöka utländska
platser, men ej i sina hamnar mottaga fartyg från utrikes
orter. Regeringens tillvägagående att bevilja den lilla grann-
staden Helsingfors, som egentligen var en uppstad, rätt att
äfven köpslå med utlänningen i egen hamn vakte ej alle-
nast Ekenäsboarnes afund utan äfven stor bitterhet. Men
större skulle afvogheten blifva och slutligen öfvergå till
den häftigaste rivalitet de bägge grannstäderna emellan då.
en ny förordning om „städernas seglation" 1636 utgafs och
då samtidigt Ekenäs samt Borgå till förmån för Helsingfors,
som gafs full stapelstadsfrihet, beröfvades all rätt att segla
utrikes. Regeringens afsigt med de obarmhertiga stadgan-
dena att få en utflyttning till den nyanlagda staden till
stånd blef besviken, ty Ekenäsboarne blefvo sin hemort
trogna. Med dyster resignation funno de sig i sitt öde och
ställde sin sjöfart på Reval, den enda trade som enl. 1636



års resolution var dem förbehållen utom Sverige och Fin-
land. Men denna sista nådegåfva skulle äfven blifva staden
fråntagen och följderna af merkantilsystemet, handelns fjett-
rande, gaf anledning till ett tvåhundra årigt stillastående.

Ea annan sida af tvångssystemet var bondehandelns
koncentrering i städerna för att på så sätt gynna dessas
uppkomst. För detta ändamål förbjöds bondeseglationen 1617
och ännu tidigare det s. k. landsköpet, hvarmed menades
idkandet af handel med köpmannavaror eller byte mot landt-
mannaprodukter ute på landsbygden. Den 10 Nov. anno
1598 utfärdade ståthållaren i storfurstendömet, Arvid Stålarm,
här i staden bref om landsköpsförbud och 1616 upprepas
påbudet med uttrycklig bestämning om beslagtagande af
godset, enär köpmän från Reval och Åbo samt „allehanda
ståndspersoner" tillåtit sig sådan mot stadens privilegier
stridande handel*). Förbudet upprepades idkeligen men som
det synes utan åsyftad verkan, ty oupphörligt hade staden
anledning anföra samma klagomål. Än hade landsköp blif-
vit bedrifvet vid Antskog än vid Svarta och än vid »Fischers"
brak**). Härtill kom att flere af stadens borgare ej hemma
kunde gifva sig till tåls tills bonden skulle komma till sta-
den utan begaf sig själf ut i socknarne och gjorde härige-
nom dt* öfriga borgarena förfång. Samma klagolåt hade
staden att anföra om bondeseglationen, mot hvilken rege-
ringen dessutom visade en vacklande hållning. Kringliggande
socknars skeppare fortforo helt ogeneradt att, utan anlöpande
af staden, under ramn af »egen afvel" öfveiföra allehanda
uppköpta varor till Stockholm och annorstädes „görande icke

*) C. Bergman. Afhandl.
*•) Resolut, af 1636, 1642.
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alenast staden och dess borgerskap förfång och obotelig
skada" utan äfven kronan som gick miste om tullen.

Sedan 1622, då den s. k. lilla tullen blef införd, af-
stängdes staden åt landssidan med ett högt staket, öfver
hvilket ingen vid laga ansvar månde understa sig att stiga
eller „böka sig under". Vidare skulle enligt förordningen
uppbyggas tvenne tullhus det ena vid tullporten det andra
för sjöfarande invid stranden. Vid dessa tullhus skulle
tullskrifvaren eller tullnären med vaktknektar infinna sig
om sommaren på slaget 4 och om vintern kl. 6 på morgo-
nen för att efter skedd uppmätning och vägning bestämma
tullafgifter eller accisen som den kallades. Tullsatsen per
tunna var för råg 2 öre, för korn 1 1/2, för hafre 1 öre och
för 1 lispund sälspäck 1 öre, en ko betalades med 4 öre
o. s. v. Enligt förordningen skulle „han som godset förer,
räkna i tullnärens åsyn penningarne, dock icke leverera
dem tullnären i händerna, utan strax i tullnärens åsyn kasta
dem in i en kista ståndande i tullhuset, genom ett litet hål
ofvan uppå gjordt", hvilken kista heter det vidare „skall vara
med goda lås försörjd och ståthållaren hafva där nycklarne
till". Efter denna procedur måste säljaren direkt förfoga
sig till stadens torg, ty på gatorna fick ingen handel be-
drifvas. Under marknad — och sådan erhöll staden 1627
— föranledde den omständliga förtullningen hvarjehanda
trassel emedan under de åtta dagar som Matsmessomarkna-
den varade, staden besöktes af en hel mängd resande, hvil-
kas fordon, hästar, båtar m. m. skulle, änskönt för dem ej
behöfde erläggas tull, uppskrifvas och resanden onödigtvis
uppehållas. Stadsboarne hade äfven flere skäl att vara miss-
nöjda, isynnerhet som de själfva voro tvungna att under-
hålla staketet. Först efter 1808 års krig afskaffades systemet.
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Under tiden till reduktionen, hvarefter Ekenäs blef
befriadt från grefvarnes beskydd, befordrades stadens han-
del och förkofran på mångfaldigt sätt af riksrådet Gustaf
Adolf Lejonhufvud. Genom grefvens åtgörande beviljade
drottning Kristina i följd af 30 åriga krigets betungande ut-
gifter staden för åren 1640, 41, 42 och 43 en eftergift af
20 Dal. silf. mynt på dess kontributioner, hvilka till sam-
mantaget med den s. k. kvarntullen (kronoskatt för spann-
mål som förmalades till mjöl) belöpte sig till 50 Dal.*).
Vidare ansöktes ödmjukt om rättighet att med 3 eller 2
skutor få segla på tyska platser „Narfwen, Riga och Ref-
wel", men härå erhölls afslag med hänvisande till 1636 för-
ordning**). Grefve L. gaf då staden, som han i sitt bref
kallar „vår stad" fullmakt att konfiskera deras gods, som
seglade »stapelstaden förbi", samt påbjöd enahanda förfa-
rande med dem, som drefvo landsköp***). Men skärgården
var vidsträckt och lagbrytarena kände dess labyrinter så,
att fastän strandridare blefvo tillsatta och flere beslag gjor-
des, fortgick bondeseglationen i smyg. Utridaren uppbar
i lön af staden 25 Dal. kopparmynt om året.

Stadens inkomster, som förut influtit genom intrader
för tomtören, rätt till ståndsplatser för främmande mark-
nadsbesökare, vågpenningar, åker- och ängarrenden m. m.,
ökades 1642 därigenom, att staden erhöll Va del af accisen
„som faller l:o af all slacht til husbehof och salu; 2:o af
alt det som brygges til krögerier och husbehof; 3:o af

*) Resolut, af 1643.
**) Samma resolution.

***) Grefve Gustaf Adolf Lejonhufvuds bref 1646.
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oakungspenningarne och bakares veckopenning". Med dessa
medel skulle stadens byggnader underhållas samt »nödiga
torfvor stoppas, liksom det och förmentes at stadens
borgmästare och råd däraf skulle hafva et richligt uppe-
hälle".

Rättsvården och stadens inre förvaltning handhades
sedan äldre tider af rådstufvurätten och bestod denna under
Raseborgs grefvarnes tid af „grefvens hoppman, en lagläsare,
borgmästare samt sex, ibland också åtta, rådmän jämte
sekreterare". Vid årets slut underkastades deras „göromål
borgerskapets bepröfning om de dermed funno sig nögda
eller ej"*). Ehuru redan i ett kongl. bref af 1614 stadens
borgmästare och råd omtalas såsom de hvilka skulle i sta-
den tillsätta allehanda „nödtorftiga ämbetsmän såsom skräd-
dare, skomakare, skinnare, smeder, snickare, bakare, mång-
lare etc." känner man dock icke något närmare om desamma.
Först 1623 då Åbo hofrätt stiftades och rådstufvurätterna i
landet blefvo ålagda att till sagde ämbetsvärk årligen in-
sända afskrifter af sina protokoll har man sig bekant hvilka
personer som varit borgmästare härstädes. Den första som
underskrifvit handlingen är Girmund Matsson och efter ho-
nom tillträddes ämbetet af Eric Wulff 1639, Mats Simons-
son 1642, Peehr Peehrsson 1645, Johan Andersson 1657,
Hans I. Bergman f. d. grefve Lejonhufvuds befallningsman
1678, Johan Behm 1683 samt 1688 Erich Djurman**). Här-
efter blef 1695 en kämnersrätt inrättad. Denna institution,
som bestod af en kämner med 30 Dalers årlig lön jämte
tvänne bisittare, alla af stadens borgerskap, egde ransaka

*) C. Bergman. Afhandl.
**) C. Bergman. Afhandl.
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och döma i alla tvister och brottmål så vida ej laga vad
mellankom eller de hörde till hof-, slotts-, hall- eller annan
rätt. Mera maktpåliggande ärenden, högmålsbrott och från
kämnerrätten vädjade mål, afdömdes af rådstufvurätten, som
mellan åren 1695 till 1752 här hade en mera provisorisk
konstitution. Enligt Hans kongl. Maj:ts förordnande skulle
nämligen Häradshöfdingen i orten „3:ne gånger om året, så
ofta han tingtade i häradet, vid förbiresan, såsom en ordi-
narie Borgmästare hålla Rådstugudagar i Staden och då
adjungera sig så många beskedeliga män af Borgerskapet
som till en fullsutten Rätt fordades"*). Som „kämnerpreses"
oranämnes från denna tid Eric Wulff och Henric Strand-
ström och som hög-stå handhafvare af rättskipningen på or-
ten följande häradshöfdingar, nämligen Jonas Berger adlad
Lostierna, Eric Adlercreutz, Änder Landus samt Nils Lostierna.
De olägenheter som orsakades däraf att borgmästaren ej
bodde i staden föranledde slutligen borgerskapet att anhålla
om egen borgmästare och fingo de, sedan kämnersrätten 1752
indragits cch staden faststäldt borgmästarens aflöuing till
150 Daler silfvermynt årligen, sin ansökan bifallen. Gabriel

Kepplerus blef sålunda borgmästare och efter honom 1755.
Eric Miltopeus, hvarefter Jean Hornborg, Fredric Ringbom,
Carl Gabriel Foeder, Carl Magnus Kjellin, Edgar Bronikowski,
Henrik Råbergh och Carl Hammar innehaft ordinarie be-
fattning. För närvarande (1897) är Björn Schauman borg^
mästare härstädes.

Under det rådstufvurätten i fordna tider sörjde för
lagskipningen, magistraten för stadens administration och
politieväsendet, utöfvade ända till för par decennier tillbaka,

*) C. Bergman. Afhandl.
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då stadsfullmäktige institutionen trädde i gällande kraft,
„stadens äldste" samfäldt med magistraten en ej så ovigtig
rådgifvande värksamhet. Intresset för stadens angelägen-
heter och ortens förkofran var alltid hos stadens fäder va-
ket, om och någongång en hopplös missmodighet tryckte sin-
nena. 1664 då tredjedelen af staden lagts i aska genom en
ödeläggande brand och då en stor del af borgerskapet flytt
härifrån, anhölls hos regeringen om tre års tullfrihet på alla
byggnadsmaterialier äfvensom att Lojo marknad som „till-
förene varit i Staden hållen men förmedelst en Stadens
Förmans practiker är ifrån Staden Abalienerat och till Åbo
förundt" skulle igen förläggas ti 11 Ekenäs hvilket bifölls*).
Men Åboboarne synes ej varit hågade att afstå från mark-
nadsrätten hvarför staden ytterligare 1672 var tvungen an-
föra klagomål innan marknaden blef åter hitflyttad. Ett
liknande trassel hvarvid Ekenäs dock drog det kortare strået
hade staden med Helsingfors. Afundsjuka öfver att Hel-
singfors och Borgå stads innevånare ensamne skulle få
handla vid marknader vid Pikkala bro i Sjundeå, ansökte
Ekenäs borgerskap 1725 om rätt att äfven få köpslå därst.,
men fingo afslag emedan Sjundeå socken ej kunde anses till-
höra Ekenäs handels område. Allmogen, som var intresse-
rad af en ökad konkurrens vid marknaden, anförde då i sin
tur besvär vid riksdagen, men fick denna anhållan liksom
ett senare 1734 af Ekenäs stad samma svar som den tidi-
gare. Något senare (1750) erhöll stadens handlande som
ersättning för Pikkala marknad rätt att i Karis kyrkoby
hålla salubodar, samt uppköpa af bönderna allmogevaror.
Handeln där skall dock varit föga vinstgifvande, hvilket

*) Resolut, af 1664 på Ekenäs stads andragnes besvär.
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äfven bestyrkes af Bergman som i sin „historiska och oecono-
miska beskrifning" säger sig vilja „i enfaldighet upptäcka
sin oförgripeliga tancka och mening hvad som legat denna
stadsen tilltagande i rörelse i välmågo i vägen" och det
skulle utom landsköpet vid de kringliggande bruken hafva
varit vestgöterna, den tidens arkangeliter, som med ovisite-
rade varor drefvo gårdfarihandel på landsbygden.

Stadens hufvudnäring, som fordomdags var fiskeri,,
bestod under förra århundradet i odlandet af humle. Hvarje
tomt och mindre åkertäppa skall sålunda ha varit upptagen
af humlegårdar och skall staden isynnerhet om hösten då
humlen mognade, fiån sjösidan ha erbjudit en rätt vacker
anblick. Bergman säger om humleodlingen att den „ockr
verkeligen lönade mödan, ty borgerskapet såg sig af sina
humlegårdar njuta om året ifrån 6 till 12 lispund humle,,
och den så god att den alltid med skäl haft namn af den
bästa, i anseende till dess märkeliga kraft och styrcka, hvar-
före den äfven i Stockholm betalades till högsta pris". Be-
folkningen i trakten skall äfven med all omsorg slagit sig-
på samma näringsfång ty det berättas att skutor från Pojo,.
Tenala och Karis socknar ofta olagligt utskeppade så stora
kvantiteter att på ett enda fartyg kunde vara mer än l,oofr
lispund. Stadens export på Stockholm var sålunda år 1760-
-förutom rågmjöl, kreatur, trävirke och landtmannaprodukter
1,297 L& humle, importen från samma ort utgjordes för det
mesta af salt, tobak och kolonialer.

Om sjöfarts förhållandena skrifver Bergman att stads-
boarne 1760 egde 20 fartyg, samt att det var en liffull tafla
att „hela sommaren igenom se bruksfartygen som innehafva
laster för Fiskars, Antskog, Billnäs och Svarta bruk passera
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lär förbi". Regeringens åsigt om Ekenäs boarnes utrikes
seglats hade då ej ännu förändrats. 1676 hade staden, lik-
som efter de i slutet af samma sekel inträffade hungers- och
peståren, anhållit om tillstånd att få segla utrikes, men för-
gäfves. Efter stora ofreden då staden var „alldeles förstörd"
anhölls åter om utrikes seglats, men fastän staden denna
gång nedprutat sina anspråk till endast seglation på Reval
afslogs dock ansökningen med tillägg att såvida Ekenäs
ville anses för uppstad, samt behålla denna sin stadsrätt
månde den ej understa sig bedrifva sådan seglation. Samma
öde drabbade en senare anhållan som staden i all ödmjuk-
het inlämnade 1724. Efter 1765 års riksdag erhöll staden
utvidgad sjöfartsrätt och fraktfarten blef en af ortens vigti-
gaste inkomstkällor. Handelsflottan ökades snabt, så att
den år 1782 räknade 28 fartyg, däribland flere större „Lii-
becksfarare". En naturlig följd af de förändrade merkantila
förhållandena var att flere industrigrenar uppblomstrade.
En linneväfnadstillvärkning med Reval som afsättningsort
uppkom och fortfor ännu ett godt stycke in på nuvarande
sekel. Likaså påbörjades tillvärkningen af de sedermera
öfver hela landet välkända Ekenäs handskarne. Ekenäs
repslageri, beläget vid nuvarande linväfvaregatan, tillvärkade
tågvirke och skeppsbyggen bedrefs vid varfvet på Estholmen.
Lcmningar efter detta varf, som på sin tid var ganska stor-
artadt, utgöres af de numera under vattnet befintliga bro-
byggnadsresterna å motsatta stranden nedanom seminariet.
Som tillfälliga varfplatser under en senare tid kan nämnas
Rödgrund, Kråkholmen och Högholmen, hvarest ännu för
några år sedan fans en stjelpbänk.

En vigtig faktor inom affärslifvet, som isynnerhet i
fordna tider var tämligen tunnsådd och svår åtkomlig, var



75

penningen. Hade penninge förhållandena före 1808 års krig
ofta nog varit synnerligen mörka, så blef det ej stort bättre
efteråt. Efter Finlands förening med Ryssland infördes det
ryska myntet, hvilket, då handeln på Sverige fortgick på
traditionelt sätt, användes jämsides med det svenska. Då
båda myntslagen gingo med tvångskurs och fluktuerade
oupphörligt i värde, sökte man afhjälpa denna ekonomiska
olägenhet genom utgifvandet af ett eget mynt och på så sätt
tillkommo de storartade sedlar, som buro namnet 20, 50 och
75 kopek samt 1, 2 och 4 rubels bankoassignationer. Åt-
gärden ledde dock ej till det åsyftade resultatet, fastän det
påbjöds, att kronans inkomster skulle betalas enbart i ryskt
silfvermynt eller sedlar lydande å rubel banko. För klar-
görandet af den villervalla som rådde på penningeväsendets
område innan inlösen af det svenska myntet 1840—42 före-
togs, meddela vi här endast följande.

Af det svenska myntet (i riksdaler = 48 skilling, 1
skilling = 12 runstycken) motsvarade 8 skilling banko 12
skilling riksgälds och kursen mellan svenskt och ryskt mynt
var circa 36 å40 skilling riksgälds för rubel (1 rubel = Fmk4).
På växling af svenskt mynt till ryskt för kronouppbörden,
då det var ganska svårt att erhålla sistnämnda myntslag,
gjorde sig mången handlande äfvensom skeppare hvilka seg-
lade på Reval, en vacker inkomst.

För bedömandet af den tilltagande affärsrörelsen i sta-
den efter det Ekenäs 1830 erhöll full stapelfrihet meddela
vi här en tablå öfver tulluppbörden vid tullkammaren.
Dock bör man fästa sig vid att tullsatser å en mängd va-
ror införts som förr voro tullfria äfvensom att siffrorna ej
exakt angifva den fördel staden hade af stapelfrihetens in-
förande ty. äfven fraktfarten inbringade vinst.
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Under en senare tid hafva tullinkomsterna utgjort

Rubel silfver Ko-
(= ftnf. A). pek.

1811. . . . 1,867
1817. .

. . 2,290
1822. . . . 4,927
1825. .

. . 3,821
1828. . . . 4,509
1830. . . . 9,910
1842. .

. . 12,976
1845. .

.
. 15,156

1850. . . . 17,961
1855. (krig) . 8,248
1860. . . . 11,057

ZFnf yu.

1870. 44,329 87
1875. 46,293 36
1880. 19,515 71
1885. 49,187 35
1890. 103,111 5
1895. 126,684 35



VII kap. r

Inre samhällsförhållanden.

JjJtt bland vilkoren för hvarje samfunds materiella
förkofran och välbefinnande är tvifvelsutan det, att samhäl-
let eger en rationelt ordnad hälsovård. Under fordna tider
var detta dock ett sakförhållande som föga beaktades, ty
ännu in på senare delen af förra århundradet var Ekenäs,
liksom de flesta orter i vårt land, i saknad af vetenskapligt
utbildad läkare och apotekare. De sjuka voro nödsakade
att söka hjälp hos okunniga kvacksalfvare, hvilka oftare
skadade än gagnade den lidande allmänheten. Då de hy-
gieniska förhållandena voro sådana och någon egentlig sjuk-
vård ej kunde påräknas var dödens skörd bland stadsboarne,
isynnerhet vid inträffande epidemier rent af fasaväckande.
Men med bildningens allmännare utbredning i vårt land, tog
äfven läkarekonsten fast fot der kvacksalfveriet förut flore-
rat. Efter 1600 talets „örtakunninga" „kloka gubbar" „bo-
dare", „blodstämmare" och hvad allt slika geschäftmakare
hette, omtalas 1738 en „fältskär" Hans Engström, hvilken,
liksom hans efterträdare J. Brosell, skall enligt då tida be-
grepp egt ovanligt stora insigter i medicinen och varit
stadsboarne till ej så ringa nytta. Deras värksamhet in-
skränktes dock, ej så obetydligt af den omständigheten, att
tjenliga läkemedel icke stodo till buds i staden, utan måste
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de anskaffas från Åbo och Helsingfors. Men äfven denna
brist skulle blifvia afhjälpt då Johan Mineli härstädes 1773
upprättade ett apotek hvilket han, efter att härå hafva er-
hållit Kungligt privilegium 1778 afträdde åt apotekaren Gust
Liungdahl*). Då staden först 1793 erhöll sin första veten-
skapligt utbildade läkare, Sven Magnus Schierfbeck, fick
apotekaren tjänstgöra som stadsboarnes „lifmedicus".

Apoteket synes äfven hafva blifvit anlitadt för annat
ändamål än dess bestämmelse var. Ännu förvarade hand-
skrifna farmaceutiska annaler förtälja om den tid då stadens
honoratiores tidigt på morgonkulan gjorde en afstickare från
sin sedvanliga torgpromenad för att å apoteket inmundiga
den för hälsan nödvändig ansedda „morgonrispen". Af lik-
nande skäl skulle rätten innan den satt hafva sin »tanke-
ställare", Magistratens medlemmar sin „magdroppare", äre-
vördig pastorn sin „kyrksup" eller „apotekare" som den sy-
nes blifvit benämd.

Med nykterheten var det i fordna tider ganska illa
beställdt. Råhet och bristande hyfsning gjorde att kroglif-
vet var det bullersammaste man kan tänka sig. På gäst»
gifveriet skall „svalg och dryckenskap" bedrifvits ej allenast
hvar- och hälgdagar utan äfven långt in på nätterna och å
gator och gränder skola allehanda tumult och bataljer, hvar-
vid ofta blodsår vankades och fönster krossades, icke till-
hört ovanligheterna. Det var ej så mycket brännvinet som
bar skulden till dessa uppträden — ehuru det nog genom
husbehofsbränningen var sörjdt för att varan fanns i hvarje
gård, ja till och med skall hållits till salu i såar å stadens

*) Apoteket öfvergick 1801 till Carl Bäcker hvarefter Rotbberg
och W:m Juslén innehaft detsamma.
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torg, — utan ölet. Detta skulle enligt ett gammalt stad-
gande bryggas vid särskilda brygghus samt lagligen beskat-
tas, men lär påbudet blifvit föga respekteradt, enär bryg-
gandet af „hemöl" var, åtminstone i förmögnare hus, allmänt..
Till julen skulle äfven det fattigaste hushåll, där ölet eljest
dagligdags var tunt nog, hafva denna dryck betydligt star-
kare och vid gästabudsbryggd fick man ej spara på humle
och malt. Till den goda tonen hörde äfven att vid finare
kalas Stockholms öl ej gärna fick fattas och skulle huset
hafva heder af en bjudning borde så många af gästerna som
möjligt »supas under bordet". Att denna stads innevånare
ännu i en senare tid ej voro oerfarna i denna konst kan
inhämtas af äldre personers berättelser om värdshuslifvet
i staden på den tiden.

Var man sålunda fordom något grundlig i vissa saker-
så visste man, att i det dagliga lifvet komma till rätta med
ganska litet. Vi som lefva i ångans och elektricitetens tid
hafva det ej så lätt att tänka oss den mängd förnödenheter
och bekvämligheter man för par sekel sedan fick undvara.
En rik mans hus var den tiden ej bättre och bekvämare
möbleradt än en bondes för närvarande. Bland husgeråds-
saker fanns intet, porslin, utan voro serviserna efter råd och
lägenhet af silfver, tenn eller trä. Flinta och stål ersatte
tändstickorna, hemstöpta talgljus petroleum lampor o. s. v.
Potäter funnos ej och té och kaffe voro fullkomligen okända
äfven för de förnäma. Tobaksrökningen hade vunnit någon
utbredning ehuru regeringen utfärdat handelsförbud emot
tobakshandeln. Senare då kaffet kom i bruk rönte det
samma öde, men den gången såg sig styrelsen föranlåten
att snart åter upphäfva förbudet.
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På tal om fordna tiders lefnadssätt och piägseder torde
«det måhända ej vara utan intresse att fästa sig vid den
stora ståudsskilnad, som gjordes mellan olika medborgare.
Enligt lagen var adeln mest privilegierad och när rangsjukan
då var som störst, finnes från dessa tider en mängd löjliga
stadganden. Så t. ex. var det föreskrifvet att en borgare
icke fick kläda sig som en adelsman och om gästgifverierna
hette det, att det skulle finnas tre slags rum, „så att en
"våning (d. v. s. rum) varder andelige ståndspersoner på
nödfall förbehållen, den andra för annat hederligt folk och

-den tredje för gement sällskap". Stadens handtvärkare hade
•sina skrårättigheter och sin ålderman för hvarje yrke. Tje-
naren, hvars knappa lön utgick till största delen in natura,
däribland ofta nog brännvin, stod under lagen om husaga
•och behandlades af husbonden på ett patriarkaliskt sätt.

Af nöjen höllos i staden ganska få och bestodo de af
•danstillställningar. Förutom juldanser, vanliga i alla hem
•och de offentliga balerna, hufvudsakligast afsedda för stadens
borgerskap, var om luciedagen anordnad en fest i pedago-
gian i hvilken alla stadsboar utan åtskilnad deltogo. Som
förberedelse till denna högtidlighet gingo skolans elever flere
■veckor förut i stadens förmögnare hus, där utsikten att er-
hålla ljusbitar och penningar var större, samt sjöngo latin-
ska visor och utförde härtill hörande danser. Festdagen,
då rik som fattig i hela staden illuminerade, tog högtidlig-
heten sin början kl. mellan 2 och 3 på morgonen och upp-
tog programmet föi utom förenämnda sånger och dansande
genom grant målade tunnband, tal af skolläraren och gratis
kaffeservering för elevernas föräldrar och målsmän. Festen
afslöts på förmiddagen samt öfvervarades af en stor mängd
„siare" d. v. s. åskådare, som till följd af bristande utrymme
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fingQ nöja sig med den anspråkslösa lotten att från gataa
beskåda härligheten.

Ett annat numera aflagdt bruk, som äfven Jiade till
ändamål att insamla penningar, bestod förr uti att jultiden
gå omkring och »sjunga stjerna". Stjärnsångarena, s. k.
emedan de vid sin uppvaktning medhade en stor, kring en
axel vridbar papperstjärna hyari brunno några ljus, voro på
öfligt sätt utpyntade i långa hvita kostymer samt ståtade
med sockertoppformiga hufvudbonader försedda med hvarje-
handa dekorationer. Äfven desse sångare voro välkomna^ i
hvarje hem och ofta utsträckte de sina färder långt ut på
landsbygden.

Huru det var stäldt med kommunikationerna under den
gamla „goda tiden" kan man göra sig en föreställning då
man erfar att en resande härifrån till Stockholm behöfde
flere veckor, ja stundom månader för att hinna fram. För
en resa till Åbo eller Helsingfors gjorde man redan flere
dagar förut stor tillrustning och tillsåg att matsäcken var
rundligt tilltagen samt att om färderna företogos sommar-
tiden, hvilket då vanligast skedde med segelfartyg, metdon
ej fattades. Någon telegraf fanns den tiden ej, men väl
postkontor hvilket härstädes öppnats något år efter det
Kongl. resolution af 1734 emanerat. Enligt denna resolu-
tion skulle postmästaren, mot vilkor att underhålla häst och
karl för postens frambefordrande till nästa poststation vid
stora postvägen, erhålla som lön „al vid Ekenäs stad fallande
porto", hvilket porto skulle uppbäras efter Helsingfors post-
taxa. Någon gemensam brefafgift för hela landet var icke
faststäld utan beräknades portot efter afståndet. Ännu på
1820 och 30 talet, då posten anlände tvenne gånger i vec-
kan, kunde det t. ex. menföres- och vårtid hända, att man
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först om 1 å 2 månader erhöll svar å ett afsändt bref till
Petersburg. Man fick då helt lungt vänta eller om brefvet
antogs vara rekommenderadt dagligen gå till postkontoret
för att å „kartan", såsom en anslagstafla benämdes, efterse
huruvida brefvet fanns antecknadt som anländt. Viktiga
ämbetsskrifvelser brukade, alt efter graden af huru ange-
lägna de voro, förses med en eller tvänne afklippta spetsar
af gåsfjedern, den tidens skrifdon, som intrycktes i breflac-
ket, och ålåg det postiljonen att det fordersammaste till-
ställa adressaten sådana skrifvelser.

Brand- och polisväsendet voro fordomdags förenade så-
lunda att brandvakterna äfven tjänstgjorde som ordningens
uppratthållare. Till tecken på sistnämnda värdighet voro
de, förutom med erforderligt alarmeringsrtdskap harskram-
lan, utrustade med den välkända „saxen" och lyktan, hvil-
ken sistnämnda utrustningspersedel utgjorde stadens enda
gatubelysning alt intill slutet af 1860 talet. Vaktgången
som börjades kl. 9 på aftonen fortgick till 4 på morgonen
och det ljudeligt skallande vaktropet „klockan är 9, 10, 11,
o. s. v. slagen; Gud bevare vår stad för eld och brand,
klockan är 10 slagen", torde utan saknad vara ihågkommet
af mången stadsbo. — Så var det „förr i tiden".
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VIII kap.

Staden i en nyare tid,

-L^et var handlingskraftiga och for ortens framätgå-
ende ifrande män som efter 1821 voro ledande män i sta-
den. Kyrkan, för hvars iståndsättande efter branden för-
samlingen anhållit om understöd, blef åter restaurerad sedan
Alexander I till densamma förärat 10,000 Rubel och guds-
tjänsten, som en tid hållits under bar himmel på stadens
torg, kunde åter firas i det gamla templet. En kyrkklocka
försedd med gammal, otydbar inskription, uppköptes från
Reval, tornuret uppsattes, kyrkogården flyttades och den
gamla skolan utvidgades samt indelades i 4 „divisioner". Äf-
ven åt ortens kommerciella utveckling egnades tillbörlig
uppmärksamhet. Men för länge hade handeln fjättrats i
merkantilsystemets bojor för att staden, då slutligen ett
friare åskådningssätt gjorde sig gällande, skulle kunna blifva
en blomstrande handelsort af större betydenhet. Dock var
det 1830, då full stapelfrihet erhölls, som om en fläkt af
ungdomsfriskhet dragit in i det åldriga Ekenäs och en ny
tid kännetecknad genom en ny lifaktighet ej allenast på
den materiella odlingens område, utan äfven inom det and-
liga framåtskridandets gebit hade begynt. Stadens under-
lydande jordområde blef (1836) utvidgadt genom inköp för
40,000 Rubel Banko assign. af säterietLadugården och hamnen
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flyttades till dess nuvarande plats, Stallörn. Sistnämda åt-
gärd v?r så mycket mer af behofvet påkallad som den gamla
hamnplatsen genom uppgrundning småningom blifvit olämp-
lig och Ekenäs snart hade att emotse regelbunden ångbåts-
kommunikation med Åbo och Helsingfors. Denna trafik tog
äfven sin början med hjulångaren Murtaja, som första gån-
gen 1842 anlöpte staden. Vid samma tid förvandlades den
gamla pedagogin till en lägre elementarskola och lärovärket
fick därmed större lärarekrafter samt indelades i 2:ne klas-
ser, rektorsklassen med 2 och nedre klassen med 4 divisio-
per. Par år senare försiggick den högtidliga invigningen af
det nya skolhuset och skolan kunde sedermera glada sig åt
en framgångsrik värksamhet. Om den sympati som från
§tadsboarnes sida kom lärovärket till del vittnar bl. a. testa-
torn af kyrkans ypperliga orgelvärk, hofrådet Ingbergs fri-
kostiga donation, hvars räntor, uppgående till omkring 1,400
mark årligen, tillfalla skolans lärare och elever.

Ett allmänt företag, som ungefär samtidigt kom till
Stånd, var uppförandet af det länge påtänkta brunnshuset
invid helsokällan i Hagen. Staden hade genom sitt för
kalla vindar skyddade läge, sin rena och stärkande luft,
samt den sedan äldre tider i godt anseende varande järn-
haltiga helsokällan, ganska många förutsättningar för att
blifva en besökt kurort. Att börja med var också brunnen
under en längre tid flitigt besökt, men som de stora for-
dringar på ekonomisk fördel hvilka från början ställts på
företaget ej realiserades, ansåg man sig komma till rätta
utan brunnshus hvarför detta nedrefs. Källan användes
sedermera föga af främmande kurgäster men väl af stads-
boarne, tils den slutligen under senaste decennium råkat i
glömska.
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En af de ttiést anmärkningsvärda tilldragelser sbfti
Ékéhäs histörie under eh senare tid här ätt uppvisa timädö
under orientaliska kriget lördagen den 20 Maj 1854. Det
var denna dag, besjungen ät Skaldétt Z. Topelius i sången
„Den [första blodsdroppen", sorh Slaget vid Hvitsänd stöd.
itedän länge Made män hUväfttat flfendéh uhdati hVilkén ett
mängd fartyg sökt ett tillflyktsort i Pojo vikens och Båsää-
fjärdettä dblda bugtör, då helt dförrnödädt på fredägsaftottén
alärttitrtimrttätt kallade här förlagda ryska militär i gevär.
Hvar och en trodde strid förestod, men älarrneringétt be-
fanns hafva härrört af underrättelsen öm att engelsmännen:
gjort ett resultatlöst landstigttingsförsök halfärtnan ttlil här-
ifrån vid Lappvik och lungnade redde sig stadsboarne ätt
sofva sin natt i ro, troende militärens försäkrätt att batteriet
vid Hvitsänd nog skulle omöjliggöra fiendens framträngande
till staden. Denna förmodan skulle dock alt för snart fisä
sig ogrundad. Det kunde vara, berättar én af våra sages-
man, Vid pass 4 tiden på morgonen som optiska telegrafen
signalerade fiehderis annalkande och stadens innevånare väck-
tes af att ryssen slog alarm. En ovanlig brådska väf å
lärde. De första dundrande kanonskotten som sattitidigt
föllo vid Hvitsänd tillkännagåfvo att affären redan Var in*
ledd och lockade stadsboarne upp på hustakett eller Kvarn-
bäcken för att därifrån betrakta bataljen. Ute i Hvitsands-
sUttdet syntes en ångskonert benämnd „Hekla" och ett störte
Örlögsman »Arrogant" hafva sprängt den öfVer inloppet
spända järnkedjan och lågo nu under batteriet aflossandé
dett eiié. bredsidan efter den andra så att „husen darrade i
staden". Från stranden svarades med ett smattrande gevärs^
eld och krigsskådeplatsen insveptes snart i ett rökmolm
hvarur den ena blixten ljungäde efter den andra. Om en
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stund syntes Hekla under en ytterst skarp skottvexling med
försvararena ånga upp till stadens redd. Detta gaf anled-
ning till hvarjehanda rykten, bl. a. att staden skulle sättas
j brand. Mången stadsbo sökte därför berga sin egendom
men detta visade sig vara förhastadt emedan Arrogant un-
der tiden råkat på grund och Hekla med anledning häraf
var tvungen att afgå för att assistera densamma. För att
skydda sig för ryssarnes kanoner vid Leksvall tog den ett
med salt lastadt skepp förankradt å redden och förtöjde det
vid sidan. Medelst en kabel som engelsmännen förde i land
på Odensö ficks tremastaren slutligen efter en timmes ar-
bete flott hvarefter båda fartygen utan att dessförinnan
hafva aflossat ett enda skott mot staden styrde under en
dundrande afskedssalut kurs mot hafvet. Striden som fort-
gått in på halfva dagen hade enligt hvad det uppgafs åstad-
kommit en jämförelsevis ringa förlust, eller endast 10 man
döde, däribland tvenne finnar begtafne å härvarande kyrko-
gård och en major Dergatjeff, som stupade vid Leksvall.
Flere uppgifva dock att antalet stupade skulle varit vida
högre och anföra som bevis på kanonadens häftighet, att
mer än hundra famnar ved skall allenast vid Leksvall blif-
vit upphuggen af skadade träd. Ännu för ett tiotal år se-
dan kunde man å Trollböle mark i en backsluttning invid
landsvägen der nu jernkorset öfver major Dergatjeff står,
räkna en hel mängd oansenliga träkors resta öfver aflidne
grekisk ortodoxa trosbekännare. Försvarsstyrkan härstädes
uppgick till 3,500 man, däraf 500 finnar. Som vanligt var
äfven under denna ofredstid lifsförnödenheter dyra; så att t.
ex. för saltet betalades 15 rubel tunnan.

Under det följande decenniet gick alt sin gilla gång.
Ett mindre tryckeri anlades och den första tidningen
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„Barnavännen", redigerad af v. pastor O. Reuter, utkom 1861,
men upphörde redan efter ett par år. Missväxtåren och de
därpå följande händelserna stå alt för nära vår tid för att
här behöfva utförligare skildras hvarföre vi ock endast ge-
nom några kortare upplysningar antyda det nya skede i
stadens utveckling som inföll med 1870 talets ingång.

Skolorna. År 1870 donerade staden byggnaderna å
Ladugården, jämte ett vidsträckt jordområde till plats för
ett svenskt folkskollärarinne seminarium, hvilket påföljande
år den 12 Oktober öppnades. Kort därpå trädde seminariets
normalskola och barnträdgård, samt en högre och en lägre
folkskola i värksamhet. Dessa läroanstalter likasom ock
elementarskolan, ligga alla vid stadens s. k. tull, eller nu-
varande Perspektivet. Sistnämda lärovärk, som en tid var
omändradt till fyrklassig realskola, eger en rikhaltig sam-
ling af uppstoppade foglar och andra djur. Vidare torde
utom lägre handtvärksskolan, afton- och småbarnskolan,
förtjäna omnämnas privata fruntimmerskolan, samt stadens
vä/skola. Samtliga lärovärk äro väl btsökta.

Kommunikationer och industrier. Ekenäs stad har
ej så litet att tacka sin synnerligen bekväma kommunika-
tion med öfriga delar af landet för sitt framåtgående under
senare tid. Sedan järnvägen 1873 öppnades för trafiken
och staden byggt en bro öfver Pojo viken förmärkes ett ej
så obetydligt uppsving i ortens affärsvärksamhet. Ångbåts-
förbindelsen blef lifligare och ortens jämförelsevis billiga
levnadskostnader gjorde, att man fann orten icke olämplig
för industriella anläggningar. Bland större sådana, som un-
der denna tid uppstod, kunna omnämnas Ekenäs ångkvam
med tillhörande ångsåg och drittelfabrik äfvensom ett i år
tillkommet större ullspinneri och klädesfabrik, samt Aktie-
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bbtripet Hdijers Sprit-, Lack- öch Potiiiir fabrik, hvilka
satritliga äro irirythda i prydliga stenhus belägna vid Nörf-
sitränd. t]torn Ekenäs Teknö- keWtiskå LaboratbHurn, be-
kant för sina tprisbelöntä méjeripreparäter, måste ärtnu näitt-
has ett af ortens äldsta affärsföretag, Aktiebolaget Huhdans
Bryggerier hvars omsättning 1895 utgjorde 207,500 märk
62 penni och vihst 64,162 mk 16 p:\. Éryggerierriä äro be-
lägna på ömse sidor oth den s. k. plånen söder om Nikblai-
gatan och Perspektivet. Stadens Utminuterings- och Ut*
ékänkningé aktiebolag, hvars omsättning under senästö är
1896 Utgjorde 203,707 mark 21 petthi öch hvars nettovinst
steg till 44,540 mk 65 p:i ökar ytterligare arttalet äf de
större affärskontoren i staden.

Ortetts penningeinstitilt äro Ekenäs Sparbank, grund-
lagd år 1859 med egna fottdtr, uppgående dett 31 dec. 1896
till Ftrik 34,252: 32 penni, samt deponerade medel af 711
insättare uppgående till Fmk 238,293: 68 p:i, samt Före-
ttingsbanken, hvärjämte Nordiska Aktiebanken äfven ansökt
och erhållit tillstånd att å örten öppna kontor.

Föreningar med de mest olika syften finnas i staden
ganska många. Den största af dessa är Ekenäs frivilliga
brandkår stiftad 1872. Kåren eger goda brandredskap, ett
större hornmusikkapell samt ett ittvid stätionsvägen beläget
tvåvåningshus hvars nedre våning användes till redskapsdepot.
Den öffe, festivitetsvåningen, inrymmer läsesal, en större
Salong med tillbygd teaterscen m. m. Nykterhetsföreningen*
Pedagogiska föreningen, Kristliga föreningen för unga kvin-
nor, Djurskyddsföreningen m. fl. arbeta hvar och en å sitt
håll för det allmänna bästa och Fruntimmers- och syföre-
ningen ihågkommer denna kommuns fattiga barn med många
nyttiga julklappar. Ifrarena för sporten hafva bildat före-
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ningen Ekenäs &e§eivänner, älskare äf såttg Sångföreningen*.
nviikett för närvarande räkrtär Ömkr. 30 å 40 mediéfrtftiär i
sitt blättdäde kör. Likaså finttes här ett förening
vänner"1 söiri Söker sammanföra blikä samhällsklasser till
gemetisättt sträfvatt for arbetarens bästa. För de få å örtéii.
bbtaltä finskätälänäe pöriöhefha värkar förertingeti Tammi-
säaréh Suömalainen SivistysSeurä i samttiä syfte.

Stadsinkomsterna, som 1695 belöpte sig till §3 Dal..
silfv. mynt och i medlet af förra seklet till circa 300 l)al.
s. m. årligen, uppgingo år 1896 till Fmk 42,881: 90.

Folkmängden i Ekenäs stad utgjorde:
År 1760, 685 personer. År 1775, 928 pers. År 1785,.

867 pers. År 1790, 875 pers. År 1805, 1,260 pers. År
1815, 1,095 pers. År 1820, 1,213 pers. År 1830, 1,216 pers.
År 1840, 1305 pers. År 1850, 1,445 pers. År 1895 enligt.
mantalsskrifningen 2,025 personer.

Mortaliteten utgör omkring 18 å 20 personer per
1,000 pr år.

Staden underhåller en fattig- och arbetsgård samt
ett sjukhem med plats för 20 sängar, hvärjämte ett privat
barnhem med understöd af staden sedan några år tillbaka,
varit i värksamhet.

Den periodiska pressen i Ekenäs daterar sig från»
1881 då tidningen „Ekenäs Notisblad" började utkomma.
Sedan densamma några år därpå upphört, öfvertogs dess.
arbete af „Vestra Nyland", som utkommer två ggr i veckan
och fortfarande är ortens enda pressorgan.

Folkbiblioteket härstädes grundlades år 1862 och
räknar nu 1,600 band svensk och 200 band finsk literatur.



90

Sedan vi i det föregående sökt gifva läsaren en, om
-ock ofullständig bild, af Ekenäs i forna dagar, täljt dess
•öden intill innevarande tid och för främlingen påpekat hvad
•denna" stad har mast anmärkningsvärdt att uppvisa, så torde
•specielt för de många resande som besöka eller till somma-
■ren bosätta sig på orten ytterligare upplysningar om sevärd-
heter m. m. ej vara ovälkomna. Efterföljande är till en
•del taget ur en; mindre broschyr utgifven för besökare- af
Sång- och musikfesten härstädes 1891.

Sevärdheter. Ekenäs stad ligger i en af landets er-
feändt naturskönaste näjder. Från den ofvanom skolorna
-belägna Kvarnbacken, eller ock Slottsbacken, samt isynner-
het från det på sistnämnda höjd stående brandtornet har
man en vidsträckt utsigt öfver hela staden och dess omgif-
•ningar. För betraktaren utbreder sig ett vackert och om-
■vexlande landskap med fjärdar, löfklädda holmar, grönskande
ängar och åkrar. Då man från tornet riktar blicken mot
kyrkan d. v. s. i full syd, har man framför sig Ekenäs fjär-
den med Hvitsands sund längst bort i fjerran, samt till
höger stadens hamn med sina magasiner, landningsbryggor
och det täcka sommar värds- och badhuset vKnipan", be-
kant för sina tama idar. Det vattendrag som ligger till
"vänster eller i ost om staden ochj hvilket igenom Svärds-
sundet*) står i förbindelse med förutnämnda vatten, utgöres
af de tidigare omtalade Båssa-, Dragsviks- och Brofjärdarne
och sträcker sig till närheten af Raseborgs slotts ruiner.
I nordvest ser man Kråksirömmen och de öfver densamma
ledande broarne (den ena (statsjärnvägarnes) af järn, den andra
<Ekenäs stads) af trä) hvilka hvardera för att möjliggöra skepps-

*) Så skall sundet blifvit kalladt emedan på Högholmen i tiden
*tått ett segelmärke hvilket på afstånd liknat ett svärd.
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fart äro försedda med svängbro. I norr skjuter återPojo vikens
blånande vatten 1 1/2 mil in i landet upp till Skuru lastageplats.

En liknande utsigt som från brandtornet, erbjuder sig ock
från kyrktornet, hvartill tillträde äfven är tillåtet för enhvar.

Hagen, en vacker med tallskog bevuxen naturlig park,
är belägen ost och sydost om staden. Då man gått förbi
Skepparträdgården och inträdt genom hagaporten tager en
väg af åt vänster som leder förbi fattiggården och stadens
sjukhem till en privat villa belägen å Ormnäs. En annan
väg går åt höger och denna är ojämförligt vackrare där den
drager fram gerom hög präktig tallskog, mot stranden kan-
tad med al. Från flere berg invid denna väg har man vackra
utsigter, särskildt från det vid vestra stranden belägna
Brunnsberget, vid hvars fot den förut omtalta järnhaltiga
hälsokällan springer upp. Vägen leder härpå förbi löfrika
al- och häggbuskager upp till den privata villan Snäcksund,
som har ett särdeles vackert läge. Från stora vägen tager
en mindre väg af åt höger till en bro, som öfver Snäcksun-
det leder till Ramsholmen, hvarest folkfester pläga firas.
Från Ramsholm, som eger en mycket omvexlande vegetation,
för en annan bro öfver Blindsund till Högholmen, där man
isynnerhet på vestra udden har en rätt vacker utsigt. Om
Hagen finnes af det kända märket J. R. följande vackra sång:

Hagen
(Vid Ekenäs).

Jag vet en vrå af Nylands byggd,
En sal af furutimmer byggd
Med tak af yfvig krona.
Dess golf är grönt af blåbärs ris —

Ett litet lummigt paradis
Där sång och vestan tona.
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Där léfvä tusen fåglar sina
Med blomnior rö(!ä, blommor blå
I syskon endrägt samman;
Och blomstren dofta underbart,
Därofvan är det sol och klart,
Och alt är liist och gammän.

InUndér trädens gröflä täk
Har kärleken ett vidt gemak
Att trifvas i och svärma;
Men hvarje ton ur vårlig barm,
Som tolkar känslan, öm och värm,
Vid stranden vågslag härma.

I trädens mossbelupna famn
Man skådar månget okändt namn
Med möda ofta danadt,
Och tanken flyger och får fart
Och drömmer vackra drömmar snart
Som förr den icke anat.

Än när till hvila solen gått
Och aftonskimret slumrar godt
I spegellugna fjärden,
Då blommar känslaii skönast hår
Och ljuft i fantastens sfer
Hon famnar hela verlden.

1884.

Utflykter.
Om Ekenäs härliga skärgård finnes en berättelse som

förtäljer att Gustaf den tredje engång, då han färdades längs
den s. k. inre segelleden^ skall hafva förtjust utropat „denna
är en af de vackraste trakter i hela mitt rike!1' Och ändå
är det icke denna romantiska farled, där den slingrar sig
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fram mellan i hafvet brantstupande klipphällar och skogiga
holmar, som gjort Ekenäs vjijsträkta arkipelag så ryktbar
för sin utomordentliga naturskönhet. Skalden %. Topelius,
som sjalf varit sommargäst bär, säger om motivet jtjll en af
11, Munsterhjelms täckaste dukar, att det ej är vapkrare än
inången, annan grönskande klippa i näjden, qcty $å är Q*et
$fven. Det är rikedomep på oväntade och ständigt vexlande
vackra vyer, som gör en utflykt i vår skärgår4 så nöjsam
och som lockar sommargästen och turisten till dessa bygder.

För utfärder, som helst torde göras med rodd-, segel-
tller ångbåt, lämpar sig staden bäst som utgångspunkt. 1
det följande skola några särskildt intressanta utflykter anges.

Sjöresa till Hvitsänd*) pä 3 d 5 timmar. Lämnande
Westerby ståtliga herregård, som i tiden egts af Axel Oxen-
stierna, samt Leksvall till höger, far man utmed den vackra
Ekenäs fjärden förbi flere holmar till det från 1854 års
krig kända sundet, Hvitsänd, hvarest lämningar af ett bat-
teri förefinnes. Försummas bör (j att landstiga i den när-
belägna Källviken, uppkallad så efter en källa hvars kri-
stallklara vatten utrinner i viken invid en där uppförd
brygga. Viken är omgifven af präktig barrskog och stället
anses vara en älsklingsplats för H. M. Enke-kejsarinnan,
som under Kejs. familjens lustfärder i Finska viken hvarje
sommar plägade besöka detsamma.

Utflykt på V2
— 1 dag. Man färdas med båt öfver

Ekenäs fjärden, genom Hvitsandssund och det smala en flod
liknande, vackra Odensö sund, samt lägger till vid ett af
torpen på Gullö landet vid Leden. Härifrån begifver man
sig till fots upp till det s. k. Gullö eller Bötesberget, hvarpå

*) Sundet kallades fordom äfven Munke-sund.
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vid 1854 års krig befann sig en optisk telegrafstation och
hvarest senare ett utsigtstorn blifvit uppfördt. Man har
här en präktig utsigt öfver skogar, fjärdar och sund ända
ut till vida hafvet i fjärran. Hela den stora skären ligger
utanför, närmast har man skogar och ett litet träsk, i nord-
ost synes Ekenäs stad på ett afstånd af circa 6 kilometer.
Mellan torpet och utsigtstornet är en sträcka af 1 kilometer
och vägen utgöres endast af skogsstigar.

Om man ej skyr möda, kan man äfven göra resan så,
att man från Ekenäs far med båt till Gullö gård och däri-
från genom en romantisk skön och vild skog förbi tre träsk
till fots beger sig upp till samma berg. Sjövägen blir då
mycket kortare, landvägen för hvilken vägvisare måste an-
litas, circa 2 å 2 1/2 kilometer. Under färden genom Gullö
skog, som är ganska rik på ädlare träslag, anträffas ekar,
hvilka ofta äro af ganska aktniugsvärda dimensioner. Bland
dessa har en ett visst historiskt intresse, emedan det påstås,
att den för delaktighet i Anjala förbundets riksförrädiska
stämplingar ryktbare majoren Cail Henric Klick, hvilken en
tid egde Gullö, förföljd af en fänika svenska knektar, hop-
pade ut genom fönstret och i ett dygns tid höll sig dold i
en från gården aflägset belägen ek, hvilken är sprucken
och remmad sålunda, att en, ja flere personer väl kunna
dölja sig i densamma.

Utflykt på 1 å 2 dagar. Per ång- eller roddbåt til)

Tvärminne lotsplats, hvarest man kan beskåda den yttre
skärgårdens väldiga klippformationer. Härifrån kan en par
timmars färd göras till Storlandet, kändt för egendomliga
bergsförklyftningar och för den mot sydvest utskjutande
Strittanudden, hvarest vattnet vid sydvestlig blåst tornar upp
sig i väldiga, på stort afstånd skönjbara skumkolonner.
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Denna utfärd kan äfven göras till lands sålunda, att man far
med järnväg till Lappvik station och därifrån (10 kilometer)
med häst till Tvärminne.

Utflykter 1, 2 k 3 och 4 dagar till sjös. Åstundar
man se mera af vår vackra skärgård, icke blott dess utskärs-
natur, må man då bege sig ut genom Hvitsänd sund och?
Odensö sund, fara öfver „Leden", samt mellan Bastholm och
Sommarölandet (de s. k. Bondkrokarna) förbi Danskog och.
villan Angholm till Elgö. Härifrån öfver Kuröfjärden till
Kurö, förbi Getskär och Tofö ut till Jussarö, som ligger
ensamt ute i hafvet med gamla grufvor, fyrbåk och ett berg
hvarifrån man har den härligaste utsigt. Under denna färd
skall man öfveralt se de vackraste vyer och mest hänförande
trakter. Har man tid på sig må man ännu bege sig förbi
Alglo och Julö till Skedö och Hästö, där man skall finna en
utomordentligt rik flora, sällsynta växter och ädla trädslag.
Alglo och Skedö äro kända för sina utsigtsberg. Hästö-Busd>
lots- och tullstation där man trott sig ha påträffat en tills-
vidare oundersökt forntida begrafningsplats, är värd att be-
sökas. Härifrån åter genom oräkneliga sund till staden.
Dessa färder höra till de mest förtjusande man gärna kan
företaga, så vida vädret håller sig klart och vackert. För
sportälskare af krokfiske erbjuder den fiskrika skärgården
de ypperligaste fiskeplatser.

Utflykter norrut från staden på 1 å 2 dagar. Med
ång- eller segelbåt längs Pojoviken till Skuru och därifrån,
till det par kilometer längre belägna Fiskars bruk, hvarest
mycket finnes att bese såväl hvad natur som storindustri be-
träffar. Äfven det i närheten af Skuru belägna Åminnefors-
bruk förtjäuar att besökas liksom och Pojo kyrka uppbyggd
under katolska tiden och under hvars golf många medlemmar
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fyjand Finlands framstående adliga ätter fynpjt eft sista hvilo-
rtim. Önskar man bese fjere industriella inrättnipgar fprf;-
■sättes färden från Fiskars till Antskog fc^esfabrils och

Härifrån kap man med båt längs tre träslf göra
ett fresöte vid Orijärvi koppargrufva, hvarefter återfärden
st^Jles till Billnäs burk, med dess storartade anläggningar,
•och från Karis station med järnväg till staden.

Längre utflykter kunna om man har gocjt om tid göras
til} den östra skärgården specielt till Barösund och till Bro-
marf kyrka och skärgård. Landvägen från sistnämndakyrka
är obestridt en af de vackraste i det sydliga Finland och
erbjuder, där den till en del fortlöper längs sjöstranden, flere
härliga utsigter. Den som redan njutit nog af hafsluft och
skärgårdsnatur bör för återresan till staden välja densamma.
Man är då äfven i tillfälle att få se det vackra Lindö samt
Tenala kyrka, hvilken invändigt prydes af adliga vapen och
Inskrifter och är uppförd i gammal götisk stil. Månget
historiskt märkvärdigt ställe finnes äfven i denna skärgård.
Så omtalas Rilaxfjärden, där under stora ofreden (den 28:de
Juli 1714) ett sjöslag stod, uti hvilket finnen amiral Nils
Ehrenskjöld med 900 mans besättning, 38 kanoner och några
mindre krigsfartyg hjältemodigt tillbakaslog flere angrepp
af den öfverlägsna fiendtliga styrkan som räknade 20,000
man, 300 kanoner och 300 ryska galérer. Först efter det
ryssarne i närheten af Lappvik gräft en ränna genom näset
•och därigenom dragit en del af sina mindre farkoster öfver
land, samt med en annan del rott omkring Hangöudd, var
>han, sedan en stor del af besättningen stupat och han själf
blifvit svårt sårad, tvungen att gifva sig tillfånga, och be-
rättas det, att då han blifvit förd ombord på den ryska flot-
tan zar Peter omfamnat och kyst den sårade hjälten. De
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fallne bcgrofvos på stranden och kallas stället ännu i dag
som är „dödmans bugten".

Roddbåtar för angifna utfärder erhållas bos stadens sjö-
förmän eller kanske lämpligare och billigare genom aftal med
för dylika resor hugade personer. Mat under resan torde
medtagas, men kan väl också, åtminstone nödtorfteligen mot
skälig betalning erhållas i skärgårdens, likasom öfverhufvud-
taget i landsbygdens gårdar och torp. Logis öfver natten
fås i gårdar, där lediga rum blott finnes, mot billig afgift. I
skärgården torde åtminstone vissa år många rum vara upptagna
af sommargäster. Nästan säkert torde logis alltid erhållas i
Tvärminne eller det närbelägnaBjörkskär, äfvensom på Hästö-
Busö. Äfven Alglo, Tofö, Kurö, Elgö, Sammarö, Odensö,
m. fl. lämna vanligen i mån af tillgång rum för resande.
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Raseborqs slotts

Efterföljande uppgifter äro hemtade från »Raseborgs slotts historia, af
Torsten Hartman», utgifven af Svenska Literatursällskapet i Finland, som äfven be-
redvilligt ställt clichéerna öfver slottet till utgifvarens förfogande.

a = porthvalf. b = vaktrum, c = rum. d = förrådsrum.
östra portgången, f = vaktrum, g — farstuöppning, h«a slottssmedjan (?)

i = bagarstuga, j — bakugn, k = rustkammaren. 1 = ammunitionsskrubb.
m = skytterum. n — kanongrund. o = skytterum (?) p &q = förvarings-
rum, r — tornet »Kärnan», s = pelare med vindeltrappa. t = yttre borg-
gården, n = torn. v_= utfallsport, x = källare, hvaröfver gått.
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I ___a___s^^T^Ä9^M^ Telefon 23 85.

Största specialaffär i landet för

Velocipeder —

—^^_^ & tillbehör.
—IXI «

Generalagenturen för de välkända

COLUMBUS,
m. fl. prima

ärt?" amerikanska och engelska velocipeder. TRB
Katalog gratis och franko.



I Oskar Fröberg's I
I Efterträdare. i
f —— Helsingfors. —— 1
ig) " fe

% Kaseritgatan 40, Telef. 874. y.
(_, ©

HN3 Specialaffär |
i för 1

I Portmonnäer •&**&.. |
I och I
1 II Blomsterkort 11 1Största lager i Finland. |I II Billigaste priser i parti och minut. |
€ I

Oskar Fröberg, fJ Helsingfors. \S



_____*(xj^xxWxXx^x}^

i Branflförsäkrinas aöieMap. |
« QO

_o

trrniiii H irrMM \uM ~

IL IB IB 1H twi -

-=*ä__^\__*^

1-3Jk meddelar brandförsäkringar å såväl
5 fast som lösegendom både #£.¥-

- och landet. ©

2 Billiga, bestämda premiesatser. g
Förmånligaste försäkringsvilkor.

$ Skyndsam uppgörelse af brandskador. 45

§ Fennia är det äldsta på aktier grun- _«

o
__, dade inhemska brandförsäkringsbolag. PQ

2 Agent i Eke näs: Herr Mikael A
• Linden. g|

X Xg¥>



I G-. Arvidssons <

11 Litografiska Atelier ||
Helsingfors

— i (f. d. G. Sundman) ■—
Förfärdigar på beställning alla |

I 1 slags till branchen hörande tryckalster j |
I I såsom: i

Kartor, planeher och lIIu- 1
II strationer af alla slag,

Bref- )
Faetura- [ blanketter.

Il I Räknings- ) 1 1
Öl- |
Limonad- J etiketter
Vin- J

3KF* Signaturer, kuvert m. m. m. m. ~^Ks I i
Ett elegant arbete tili erkändt

—===== billiga priser. -
—

jftj_f _-_-_-~___y-f _^^_f- y-_y-_j".-v^y-g»ac__-___g__=g_g;c je^^_/_g..?sj^BVri^,i,liga%_i py_9



Vicehäradshöfding
I John Svanljung |

[Helsingfors.§0F" Aleocandersgatan 52. *WH

i ADVOKAT. i
-♦*« INKASSERARE. -fr-

I PATENTAGENT. 1
JlLo —"HSB Etablerad isito. =__=— m|L

é Olycksfall-försäkrings aktiebolaget t

I PATRIA |
T —^^^= i Helsingfors. i — T
Y Meddelar olycksfallförsäkring, såväl enskild som kollektiv, >f

. för kroppsskador förorsakade af olyckshändelse.
ii I ersättning utfaller: &

J7 A. om den försäkrade genom olycksfallet ljuter döden: 9
w ett kapital; ®

& B. om den försäkrade för lifstiden blir krympling (invalid): il
¥ en årlig lifränta eller event. ett kapital; y
t C. om den försäkrade lider öfvergående skada: 6
¥ dagligersättning jämte eventersättning för läkarevård.tf

—_<£!x=-«acS>_*©--_<^(^ -<«§<=—cxgo-^



-1 Försäkringsaktiebolaget it

I KALEVA I
~"^8 meddelar försäkring å

El Lif, Lifräntor, -« t
-1 Öfverlefvelseräntor (.»n...... I--
-M och \B-
J »^ Utstyrselkapitalt
_J|j 1 mot billiga premier på de mest för- i g<j_
__.«g i delaktiga och liberala vilkor. Försäk- \ g>_.
-^g j ringsbelopp utbetalas, om så önskas, j g>—
—£0 omedelbart efter dödsfall. gj-
IS Direktionen. j§___
"^g j Agent i Ekenäs: Hr F. W. fLönnbeck. \ &~~

/*>IIIIIITIII I 1 1 ! I ! I I JK



MT~[ ■ "

":"^\
Ekenäs Tryckeri Aktiebolag

(Adress: Ekenäs Tryckeri)

emottager till utförande alla slags
...JJJJJ:J.- ■ . .

:::::::::.
— : ——

— ..:■"-.;.'":;

11il B]o|kjlt^|y|c!k|e|r|i|a|r bjeltlelnli
■.•.v.::::::::: Ml II!'!.' i I I [ 'I Ii :...;;;::.;•.•.-.-.

j.:r.jjjjjjjjrjj\-jj: såsom:.

Bok-, Tidnings- & Tabelltryck
Bjudnings-, Notifikations-, Förlofnings-,

Visit & Ädresskort,
*■*•:: Connoissementer, Fakturor, Etiketter,.'

j\:'Vexlar, Firma- & Monogramtryck.

Arbetena utföras fort, omsorgsfullt
och till fasta, billiga priser.

->J^_____-f>^______|^

På lager
finnas å tryckeriet flere slags blanketter såsom:

Räknings- & Yexelblanketter, Tullinlagor,
Fraktsedlar, Hyreskontrakt, MantalskrifiringsblankeMcr,

f:'fj. Connoissementer, TviUtnotor, Visitkort .. .

från 1 mk till 6 nik 100 med tryck, in. ni.

—«a@c»——~~~—

:':: \: ■ '::::::::^::.:.:''::::!-'v:;:':::;-\;;::V
...

1
Kontoret öppet från 7—l f. ni.

L och 3—. e. nr. Telefon. r^i


