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Historik

Freden i Stolbova betecknar höjdpunkten för Sveriges välde
i »östervåg;» dess ställning som öfverherre i norden tycktes fast.
Men då Sverige genom 30*åriga kriget med ens blef en euro*

peisk stormakt, upptogo nya, mäktigare intressen den svenska
politiken. Arffienden Ryssland, för hvilken erhållandet af en
kuststräcka vid Östersjön var en fick tid att samla sina
krafter till nya strider, och i »stora nordiska kriget» tillkämpade
det sig med ett slag öfverherreskapet. Historien om krigen
mellan Sverige och Ryssland blir härefter en historie om neder*
lag och förluster för Sverige, segrar och vinning för Ryssland.
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De svenske statsmännen kunde likväl icke fatta den ofantliga
förändring, som försiggått i afseende å maktställningen i norden ;
ett tjugutal år efter freden i Nystad gjorde de ett försök att

med vapen i hand återvinna det förlorade. Krigets utgång skulle
dock sent omsider öppna deras ögon. Sverige hade Elisabets
nåd att tacka för, att det nu beröfvades endast den ostliga de*
len af Kymmene gårds län. Gränsen gick numera efter Kym*
meneälf upp längs Saimen ; städerna Fredrikshamn, Villman*
strand och Nyslott förlorades.

Då under dessa tider allmogens handel uteslutande formed*
lades genom städerna, var detta fredsslut i högsta grad olycks*
digert för Finland. Savolaks förlorade hela sin kuststräcka, dess
gamla handels* och upplagsorter blefvo tillhöriga en främmande
makt.

Vid förlusten af Viborg hade man sökt ersätta det genom
Fredrikshamn, — nu tvangs handeln åter att söka sig nya fåror.

Landskapets invånare anhöllo väl att fortfarande få handla
på sina gamla nederlagsorter, men detta förbjöds strängt; äfven*
så afslogs en anhållan att drifva rörelse öfver Österbotten. Rege*
ringens afsikt var att grundlägga en ny »gränsestad» i st. f. det
förlorade Fredrikshamn, och understöddes den i detta beslut af,
att en icke så ringa del af borgerskapet i Fredrikshamn och
Villmanstrand vid fredens afslutande hade flyktat öfver gränsen.
I en ansökan, framlämnad af f. d. handelsmannen i Fredriks*
hamn Jakob Forssell, anhålla dessa flyktingar att få nedsätta sig
vid Lill Abborfors, beläget vid västra grenen af Kymmene alf,
och där drifva handel och rörelse med alla en stapelstad till*
kommande rättigheter, »tilldess Kongl. Maj. i nåder takts för*
ordna och utnämna orter, hvarest den tillkommande stapelsta*
den vid ryska gränsen inrättas.»

I resolution af 9 juli 1744 bifölls denna önskan, med ut*
trycklig förbindelse för borgerskapet »att om någon annan
gränsestad ansågs lämpligare, flytta sig och sin handel dit».

Snart befanns det, att Lill Abborfors ej var lämplig plats
för den nya staden. Väl beslöt regeringen (22 jan. 1745) att t.



v. ej uppbära lilla tullen vid Lill Abborfors för sådana varor,
som hämtas till marknaderna, för att »locka och vänja» allmo*
gen med dess varor till de svenska marknadsplatserna, men han*
deln tog dock icke fart, näringarna uppblomstrade ej. Skepps*
farten hindrades af hamnens oduglighet, och borgerskapet fruk*
tade att bosätta sig vid Lill Abborfors, då fästningsvärk till
stadens försvar där ej kunde anläggas.

Villa i Lovisa.

På förslag af Forssell och efter det vederbörande myndig*
heters åsikter blifvit inhämtade, bestämde Kongl. Maj. den 28
juni 1745 till plats för den nya staden Degerby hemman, belä*
get fem fjärdingar från gränsen, vid innersta delen af den nu
s. k. Lovisa viken, »emedan Degerby af de där omkring till handel
bekvämliga orter är närmast intill gränsen beläget och hamnen
därstädes lär till en stapelstads anläggande vara bekväm». Sär*
skildt framhålles att Degerby är för Savolax »bäst till hands».
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Att stadens befästande från första stund var regeringens
afsikt, synes af den befallning den gaf krigskollegiet att utnäm*
na en officer att utstaka plats för staden och utse tomter, »så
att de ej må blifva hinderliga till det försvars.värk, som fram*
deles nödigt pröfvas att där anläggas». Något senare föreslog
krigskollegiet, att Degerby gård, bestående af 2 berustade säte*
rier och 1 kronohemman i Antby, skulle af kronan inlösas,
»för att fästningsvärk må kunna anläggas och framdeles kom*
mendanten i afräkning på lön hålla ladugård». Efter ganska
långvariga underhandlingar med ägaren, vice lektorn i Borgå,
Kraftman, inköptes gården för en summa af 30,000 daler kop*
parmynt, hvarpå stadsplanen gillades och faststäldes i mars 1746.

Nu var sålunda platsen för den nya stapelstaden definitivt
bestämd, Savolaks hade, åtminstone på pappret, erhållit ny ne*

derlagsort i st. för de förlorade. Det gällde nu att göra den
till det äfven i värkligheten. Och trots alla svårigheter kämpa*
de regeringen oförtrutet härför. Flere särskilda förbud utfärda*
des mot allmogens handel på Ryssland, »landsköp» förbjöds
strängt, en , någon tid härefter framstäld anhållan att få grunda
en köping i S:t Michel afslogs. Styrelsen frångick t. o. m. så
sina principer för öfrigt, att den tillät Degerby borgerskap att
utan annan afgift än tull enligt sjötulltaxan under tvänne år få
införa 60,000 skalp, spunnen holländsk tobak, dock med uttryck*
ligt vilkor, att den finge försäljas endast åt gränsallmogen »för
att denna ej må gifvas anledning att söka sådan vara öfver
gränsen». Det sparades ej på privilegier af något slag för att
höja Degerby till en centralort för den ostfinländska handeln.

Och det måste medgifvas, att regeringen till en del vann
sitt mål. Degerby blef värkligen en af Finlands främsta städer
på denna tid, och dess handel blomstrade.

. ■'■". »Så litet någon ört kan växa uppå torra stenören och emel*
lan kala bergsklyftor, äfyen så litet kan en anlagd stad komma



till någon välmakt, om han ej af öfverhetens nåd och tidigt
förundta privilegier hämtar sin styrka och näringssaft».

Degerbys »privilegier» äro från den 14 avg. 1745. Staden
erhöll 1) Fredrikskamns stapelrättigheter; 2) 15 års frihet (1746
—61) för alla kontributioner, landttullen, samt husbehofs*, salu*
och topperiansaksisen samt af utrikes ifrån inkommande
tobaksblad, tillika med mantals*, boskaps* och bakugnspennin*
garna samt båtsmans , hållets presterande, tjänstefolket dock un*

dantaget; 3) befrielse från inkvarteringstunga för garnisonen,
»som där kommer att förläggas;» däremot skulle officerarene

Allé i Lovisa.

ersättas för sina rum och användes härtill inkvarteringstolagen ;

4) »då en gjord ansökan om 2,000 d. s. årligen till publika
byggnadernas uppförande ej kunde för tillfället villfaras, förun*
nas staden att genom ett lotteris inrättande söka förskaffa medel
till uppbyggande af kyrka, hvarjämte till samma behof bevilja*
des tvänne allmänna kollekter-öfver hela riket».

Stadens förste ämbetsman tillsattes i maj 1747. Då förord*
nades till borgmästare handelsmannen J. Forssell (med en lön
af 600 d. s.) och tillsattes en stadssekreterare (med 240 d. s. årligen).
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Här torde uppgifter om Forssell ej vara öfverflödiga.

Han dog 1768 2 Vs efter det han en tid förut blifvit adlad
under namnet af Forselles.

8

Han var född 1696 och var egentligen handlande i Fred*
rikshamn. Sedan kriget lagt denna stad under ryskt välde,
flydde han med det öfriga borgerskapet till svenska sidan och
förde under förhandlingarna om den nya gränsstadens grund*
läggande hela tiden de från Willmanstrand och Fredrikshamn
flyktades talan.

Efter det planen att göra Lill Abborfors till en stad visat
sig omöjlig och staden förlades till Degerby, var han den förste
som bosatte sig där, »sedan han gifvit glorvördigaste konung
Fredrik anledning till stadens anläggning härstädes, på det både
han och de öfriga flyktingarna från Fredrikshamn här kunde
upprätta sina förfallna villkor».

1747 utnämndes han, som nämndt, till borgmästare, 1752 13/i
erhöll han assessorstitel, samt vid afskedstagandet 1765 '% kom*
merseråds heder och rang.

Vid alla riksdagar (utom de två sista) under sin vistelse i
Degerby representerade han staden, och otvifvelaktigt är, att en
stor del af de ynnestbevis, hvilka så frikostigt tillföllo Lovisa,
böra tillskrifvas Forssells inflytande, ty ifrig hatt, tillhörde han
de mest ansedda inom detta parti. 1760, då segern redan luta*
de åt mössorna, fanns Forsell ej mer vid riksdagen. Troligen
var det hans höga ålder, som då hindrade honom att i borgar*
ståndet förfäkta sin stads intressen.

Den första riksdag, där Degerby var representerad, var den
för Finland minnesvärda åren 1746—47. Forsell var medlem af
»Riksens Ständers deputation öfver ärenden, som angå Fin*
land», och att han förde sin stads talan med framgång, synes
af betydliga rättigheter, som nu beviljades den.



»I följd af landets betryck» inlämnade Forsell ej några an*

sökningar om särskilda förmåner, utan anhöll endast, att Kongl.
Maj., »när rikets tillstånd det tillåter», vid tillfälle måtte ihåg*
komma Degerby.

Såsom svar härpå erhöll Degerby efter en kort tids förlopp
samma rang som Fredrikshamn haft; till de publika byggna*
dernas uppförande beviljades på 10 år 2,000 d. s. årligen (från
1748); samma aflöningsstat, som Fredrikshamn haft (3,000 d. s. ;
Lovisas uppgick dock aldrig härtill); 500 d. s. i källarfrihet; till

Salutorget i Lovisa.

»nödig utmark» gafs Degerby gård, 7 hemman i Antby, 2 i
Björnvik 1 i Lappom om tillsammans 6 'In mantal, och upp*
gick ordinarie räntan däraf till 280 d. s. Åt generalguvernör
von Rosen uppdrogs att vidtaga anstalter för byggande af en
landsväg mellan Degerby och Keltis.

Men ännu mera skulle nådens sol lysa öfver Degerby.
»I följd af borgmästaren Forssells andragande» beviljades

åt de af Fredrikshamns borgare, som nedsatt sig i Degerby eller
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inom ett år göra det, en. summa af 16,498 d. s., hvilka medel
återstodo af Fredrikshamn 1740 beviljade penningeförmåner.
»Till skeppsrederiernas understödjande och handelns däraf fly*
tände uppkomst» gåfvos 20,000 d. s., och skulle dessa medel
enligt af borgerskapet uppgjord och af regeringen stadfästad
»disposition» alltid utlånas åt tvänne redare mot pantskrifning
i deras ägande skepp. Tre års förlängning beviljades af frihets*
tiden för import af holländsk tobak. •

Till kyrkobyggnaden beviljades ytterligare 2 öre s. m. att
under 1748 utgå från hvarje matlag, hvarjämte staden berättiga*
des att genom stamböcker insamla medel, »på det hvar och en
som af godt hjärta till att på kristligt och till Guds namns ära
ländande verk något vill erlägga, därtill må hafva tillfälle».
Den under svenska väldet kvarblifna delen af Pyttis socken
(= h. v. Strömfors) samt Elimä kapell lades under Degerby
som; annex. Kronan beviljade 100 d. s. till kapellanens och 20
d. s, till »schölemästarens» aflöning årligen, så länge frihetsåren
vara. Därjämte erhöllos samma rättigheter vid prästval, som
Fredrikshamn varit beviljade, d. v. s. att få kalla en fjärde prof*
predikaht och föreslå den till tjänstens erhållande, som fått de
flesta rösterna.

1747 gjorde riksrådet Lieven och fältmarskalken grefve Eh*
rensvärd sin anbefalda resa längs finska kusten och gränsen på
galeren »Diana», då sagda trakter fullständigt rekognoserades.
Efter hemkomsten gjorde Ehrensvärd upp en plan för befästan*
de af gränsen. Enligt hans- förslag skulle en fästning byggas
på- Svartholmen och en med namnet Lovisa på Degerby rust*
hålls mark för att försvara den stora strandvägen. De på Svart*
holmen kommo äfven till utförande och de på Degerby påbör*
jades omedelbart, men brist på medel hindrade deras fortsätt*
ning med nödig styrka, hvarför de heller aldrig blefvo det, som
med dem afsetts i den -plan- Ehrensvärd uppgjort att bilda en
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gränsfästning möt Ryssland. Lovisa utdömdes såsom fästning
af fortifikationsgeneralen V. Mannerskantz. I en underdånig
rapport af den 30 juni 1792 säger M. »Som localen för Lovisa
är i afseende otjenlig så till gränse, som annan art af fästning,
så har högtsalig Hans Kongl. Maj:t i Nåder för godt funnit att
härstädes- med Fästnings byggandet upphöra. Dock som där*
städes redan mot Landvägen från Gräntsen äro uppförda 2:ne
detacherade Bastioner Bomfritt hvälfda och till en del tegel
revetirerade, 2:ne hvalf behörigen täckta och terasserade, så får
jag i underdånighet underställa Eder Kongl. Majestäts Nådiga
ompröfvande, om icke de öfriga hvalfven, som nu stå under
provisionell täckning, terasseras och Bastionerna acheveras med
hvalfgångar, och bröstvärn, hvarigenom mycket utrymme er*

hölldts, krutlogementet och magasiner nära Gränsen att tillgå
för de trupper som i början af ett krig blifva sammandragne,
och om framdeles dessa Bastioner sammanfogades med en linia
och blefvo slutna i ryggen, kunde strandvägen med tillhjelp af
ihondation härifrån länge disuteras fienden med ett ringa antal
manskap.»

1749 förlades som garnision ett kompani artilleri till staden.
Dess stat steg till 1,184 d. s. 1751 tillkom ett kompani sappörer
och steg levereringen nu till 6,362 d. s. och 184 tnr. råg samt
92 tnr. korn.

Strandparti.
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Vi återgå till stadens enskilda förhållanden.

*) Som residens användes den forna Degerby gårdsbyggna=
den, hvilka allt ännu kvarstår, f. n. inrymmande Lovisa museum
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Sommaren 1747 upphöjdes Degerby till landshöfdingeresi*
dens för Kymmenegårds län, motsvarande den kvarblifna delen
af det gamla Kymmenegårds, samt en mindre del af Nylands
och Tavastehus län.

Den första landshöfdingen här var K. J. Stjernstedt, men
redan i slutet af 1747 utnämndes härtill en af hattpartiets ledare,
Henrik J. Vrede af Elimä.*)

1748 förstärktes magistraten med en rådman, med en årlig
lön af 120 d. s. och en fiskal med 50 d. s. 1749 tillsattes ytter*
ligare 3 rådmän, en stadskassör med 200 d. s. årligen, dessutom
lägre betjänte. Hela aflöningsstaten uppgick till 1,977 d. s. 1764
steg den till 2,180 d. s. (En »vice notarie» fanns då ytterligare.)

Den mantalsskrifna delen af befolkningen utgjorde 1749
492 personer. Handelsmän furmos 23, dessutom 1 vinskänk, 2
traktörer, 1 »peruquemakare», 7 skeppare m. m. Skräddare* och
skomakareämbetena hade hvardera åldersmän.

1751 var mantalsskrifne invånare 623. Handelsmän furmos
nu 25.

Från de närmast följande åren finnes rörande Lovisa obe*
tydligt af intresse. Då konung Adolf Fredrik efter sin tronbe*
stigning företog en resa genom Finland och därunder besökte
äfven Degerby, utgaf han ett reskript, hvarigenom stadens namn
förändrades till Lovisa (som hedersbetygelse åt sin gemål).

Efter ständermötet 1751—52 donerades åt staden ytterligare
1 hemman (i Keitala) och tillstånd gafs till hållande årligen af
en marknad (den 24 avg.), och skulle den marknad upphöra,
som Helsingfors och Borgå borgerskap dittills hållit samma dag



i Lill Abborfors. Äfven förbjöds strängt all införsel af stöflar
och skor från ryska sidan.

Stadens mantalsskrifna befolkning steg 1752 till 723 perso*
ner, däribland 26 handelsmän, 3 källare furmos, där vin ut*
skänktes, samt 70 (!) krögare.

Inga industriella inrättningar furmos i staden (utom ett
tobaksspinneri). Tvänne järnbruk furmos i närheten, i Forsby
och i Strömfors.

Efter riksdagen 1755—56, då hattpartiet stod på höjden af
sin makt, hafva vi åter att anteckna några kongl. resolutioner
angående »stapelstaden Lovisa».

Villa Bergholm.

Sålunda erhölls stadfästelse pa stadens sigill, föreställande
»ett ankare i guldfält och däröfver tvänne i kors liggande ka*
noner i blått fält med greflig krona ofvan, samt i brädden
Lovisa stads sigill»
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Tvänne marknader erhöllos ytterligare, nämligen en i Lovi*
sa d. 26 januari och en i Sysmä. Hemmandet N:o 3 i Lappom
gafs åt staden. Frihet för knektehållet beviljades de staden
underlagda hemmanen. På borgerskapets därom gjorda anhål*
lan inskärptes, att kronans leveranser alltid först skulle hem*
bjudas stadens handtvärkare.

En ansökan, att åtskilliga fiskslag samt rågmjöl finge mot
skälig tull inhämtas öfver gränsen från Ryssland, bifölls så til
vida, att »det rågmjöl som borgmästaren Forssell förmält sig
egentligen påsyfta, nämligen en sort, som ifrån Ryssland kom*
mer till Fredrikshamn uti mattor, och där stundom skall försal*
jas mot hälften af dess värde, finge när rågen på orten kostar
5 d. s. tunnan, införas mot samma tull som är föreskrifvet för
en tunna råg, äfvenså skulle fisken (lax, strömming brax o. s. v.)
få importeras mot en tull, som varans, värde, och den fattigares
förmåga, som sig däraf när, medgifver.

Som vi se, var det ryska rågmjölet redan nu kändt och
användt i vårt land.

På förslag af öfverste Augustin. Ehrensvärd bestämdes »för
att uppmuntra till stenhus byggande i och för defensionen och
handeln samt skogsmarkens besparing», att de, hvilka i Lovisa
bygga stenhus, skulle få kalken, spärrarna, taklageri och - grund*
marken till skänks och det öfriga, som erfordrades, till- låns af
kronan. Inom det område, som enligt' den ,nya stadsplanen
(uppgjord 1748) skulle tillhöra fästningen, finge-Hnga.-trähus
uppbyggas. Dessa åtgärder medförde dock ej de önskade följ*
derna, inga privata stenhus uppfördes. Långa trakasserier upp*
kommo däremot genom förordnandet, att alla inom fästningen
befintliga trähus måste bortflyttas.

Under dessa år hade täta ombyten af landshöfdingar ägt
rum. 1752 lämnade Henrik Wrede platsen. Efter honom kom
A. G. Nordenskiöld. 1757 efterträddes denna af O. W. de Geer



Såsom redan tidigare är nämndt, företräddes Lovisa vid 1760
års riksdag ej mer af Forssell; i hans ställe hade trädt rådman*
nen G. Backman. Segern lutade vid detta ständermöte redan
åt mössorna. Lovisas önskningar tillgodosågos ej häller numera

I 16 »postulater» framställdes stadens borgerskaps önsknin*
gar och klagomål. Främst anfördes klagomål öfver kyrkobygg*
nåden. : - •

lika mycket som förut. Forssells mäktiga ord tyngde ej mer i
vågskålen till dess förmån. • ■■'' '

Villa Bergholm (interiör).

1756 hade på förslag af Augustin Ehrensvärd bestämts, att
en stenkyrka skulle uppföras gemensamt för staden och garni*
sonen, »på det att kyrkobyggnadsfonden ej skulle lida afbräck
genom reparationer af den då befintliga provisoriska träkyrkan».
Arbetet hade på entreprenad öfverlämnats åt fortifikationsstaten,
men denna hade ej ännu 1760 påbegyht arbetet. ■ Borgerskapet
anhöll därför, att den måtte åläggas att ofördröjligen skrida till
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verket, hvarpå svarades, att så skulle ske, så snart fästnings*
byggnadsfonden det tillåter. Att regeringen dock ej trodde det*
ta blifva alltför snart, visar sig af en annan förordning från den*
na tid, däri det bl. a. heter: »när framdeles penningetillgången
medgifver fortsättande med fästningsarbetena».

Äfven garnisonen förminskades. 1762 och 63 flyttades de
i staden förlagda bataljonerna bort och ersattes genom endast en
(af Björnbergs regemente).

Den redan en tid förberedda omgestaltningen af makten i
Sverige fullbordades vid 1765 års riksdag. Hattpartiet störtades
och mössorna trädde till regeringen. Härmed var den förra —

och lyckligare — perioden i Lovisas lif ändad. Ett föremål för
regeringens omvårdnad hade staden raskt tagit de första stegen
framåt. Men nu, då den bäst varit i behof af fortsatt hjälp,
inträdde en förändring.

Mössorna voro vänner af freden och sparsamhet, särskildt
voro de angelägne om Rysslands vänskap och läto därför fäst*
ningsverken vid Lovisa förfalla. Härmed var det förnämsta
medlet för stadens framåtskridande borta, en tid af tillbakagå*
ende tog sin början. Väl framlämnade Lovisa stads fullmäktige
vid de följande riksdagarna ansökning om befästningsverkens
fortsättande och en tillränklig garnisons förläggande till staden.
Men inga åtgärder följde häraf.

Lika liten framgång hade Lovisa med dess vid 1765 års riks*
dag framburna förnyade anhållan om frihetsår.

Bland de öfriga 9 postulaterna, som framlämnades af råd*
mannen H. Borgström, är den märkligaste en ansökan om er*

sättning för hvad det från Fredrikshamn och Willmanstrand flyk*
tade borgerskapet lidit under sista kriget.

Något svar härpå afgafs troligen dock aldrig, åtminstone be*
varar privilegieboken ej någon anteckning härom. Så klagades
öfver brist på skiljemynt, en öfver hela landet då allmän kla*
gan. Det enda positiva resultatet för Lovisa af denna riksdag
var, att dess stat då fastställdes. Till stadens understöd bestäm*
des: 300 d. s. i källarfrihet, räntorna från de staden underlagda



hemmanen, tolagen, vågpenningarna, vinsten af vedhandeln,
mätare*, last*, ballast*, bro*, hamn* samt tjärvräkarepengarna,
tomtören, bodrumpengar, friskilling, bura* och inskrifningspen*
gar, fiskeriafgift, utflyttnings* och intressentskapsafgift samt åker*
och hag*arrenden.

Segelsport.

Vid 1769—70 års riksdag, där Lovisa företräddes af borg»
mästaren A. Kepplerus, härskade hattarna, och i- följd Ixäraf till?
godosågos äfven mera stadens önskningar, framställda i - icke
mindre än 26 postulater. :-., ... . ■Dess öde tedde sig värkligen ganska bekyimmerfullt, Ejnog
med att garnisonen blifvit förminskad: med hälften och fäste
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ningsarbetena afbrutna, planer hade äfven uppdykt om en flytt*
ning af staden. Borgerskapet anhåller åter om 10 frihetsår, »till
skadeersättning för dess lidanden genom fästningsbyggnadens
afstannande, som förorsakat ej allenast osäkerhet för handeln,
näringar och rörelse, utan ock otrygghet så vid publika som
privata husens byggnad under den af de redan skedda och före*
slagna ändringarna med fästningsverkens anläggande därstädes
yppade ovissheten om stadens bestånd och läge, hvarunder emel*
lertid betydliga medel uppgått till hyror och provisionella hus
uppbyggande».

Detta bifalles nu under framhållande af de olägenheter in*
vånarne haft att utstå, då stadsplanen ej varit fastställd och de
därför kunnat uppföra blott provisionella hus.

Som svar på en särskild supplik försäkras borgerskapet af*
ven om, att staden ej komme att flyttas från sin n. v. plats.

Om kyrkobyggnaden anfördes åter klagomål. Fortifikations*
staten hade på entreprenad åtagit sig kyrkans uppförande mot
en ersättning af 40,000 d. koppar, 2,000 häst* och 2,000 karl*
dagsverk. Härpå hade redan inbetalats 22,594 daler 12 öre,
men byggnaden var ej längre hunnen, än att grundmuren redan
för flere år tillbaka blifvit uppförd, och befann sig staden nu
därför i stor förlägenhet, särdeles som det trähus, hvilket an*

vändts till gudstjänsts hållande, numera var nästan obegagne*
ligt, hvarförutom stadens kyrkobyggnadsfond fick vidkännas
dryga utgifter för dettas reparationer.

Fortifikationsstaten befalles af regeringen att ofördröjligen
upptaga arbetena, och skulle å den redan inbetalda summan er*

läggas 6 procent från den dag de inlämnats, tills byggandet åter
begyntes, hvarjämte direktionen fick i uppdrag att utse annan
plats för kyrkan, då den redan uppdragna grundmuren ej kun*
de användas i anseende till förändrad »dessein».

Staden gick emellertid fortsättningsvis tillbaka. Invånarnes
antal förminskades. Ett bevis på den allmänna förlamningen
är magistratens anhållan, att de lån, som blifvit ur stadskassan
utgifna åt invånarne, ej måtte med stränghet indrifvas, på det



ej allmän ekonomisk ruin måtte inträffa, hvilken äfven vann
Kungl. Maj:s bifall.

Från revolutionsriksdagen 1772, där staden åter företräddes
af borgmästar Kepplerus, finnas inga viktigare Lovisa rörande
handlingar. •

Fästningsarbetena på Svartholm börjude bedrifvas mep större
kraft, garnisonen förstärktes (för en tid).

Gustaf III:s uppstigande på tronen betecknar för Lovisa en
kortvarig period af framåtskridande.

Villor på Kvarnåsen

Stadens hela befolkning steg 1775 till 2,198 personer. (Den
mantalsskrifna utgjorde 1,202 personer).

Gustaf 111 besökte 1775 Lovisa och afgjorde då att den ej
skulle flyttas.

Stadens lyckliga period (om man så får kalla denna tid)
tog emellertid snart åter slut. 1777 inträffade ett betydligt bak*
slag i såväl in* som utförsel.
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Vid riksdagen 1778 klagar ock borgerskapet i om möjligt
högre grad än förut. Främst hade handeln gått alldeles nedåt.
Talrika sjöolyckor hade träffat stadens fartyg. Sedan 1748 hade
22 förlorats, nu fanns endast 1 kvar. Så »hade allmogen redan
från äldre tider haft en böjelse att handla med de ryska sta*
derna». Lovisas handel var nu så obetydlig, att för närvarande
endast omkring 3,000 tnr. salt årligen afyttrades mot 8—12,000
tnr förut. Allt annat i samma proportion. Borgerskapet anhöll,
»att denna landtmännens håg måtte utrotas och dess håg ställas
till rikets städer». Vidare anfördes klagomål öfver, att kyrko*
byggnaden ej ännu påbegynts, öfver att soldaterna fingo utöfva
handtverk, öfver »bönhasar», sockenhandtverkare m. m.

På ingen af dessa postulater finnes något svar afgifvet.
Invånarnes antal förminskades, landshöfdingeresidenset flyt»

tades till Heinola.
En stenkyrka fick staden ej förrän efter den stora branden

i början af 1850=talet.

I en »beskrifning öfver staden» namnes, att befolkningen
1808 uppgick till 2,154 personer, 1809 till 2,094. Taxeringen
steg till resp. 887 och 581 r. sp. Staden bestod 1809 af 8 kvar*
ter med inalles 368 gårdar och tomter. 5 skepp furmos, 19 han*
delsmän. Vid ett i staden befintligt töbaksspinneri hade de se*

nare åren tillvärkats mellan 28—30,000 skålpund rulltobak.
Ett talande bevis för den allmänna förlamning, som gripit

hela kommunen, gifver en 1811 till regeringen af borgerskapet
inlämnad klagoskrift, däri orsakerna till stadens förfall angåfvos.

»Genom riksgränsens förändring efter sist öfverståndna krig
har en af stadens förnämsta handelsgrenar, spannmåls* och vik*
tualiehandeln med allmogen från Savolax och Karelen alldeles
upphört, och hvad ej lokalen värkar till handelns och rörelsens
afstannande med dessa handelsorter, har en mot författningarna
stridande af ryska handlande opåtaldt idkad speceri*, salt* och



tjäruhandel m. m. i öppna salubodar uti de flesta socknar i lan*
det, därtill hufvudsakligen bidragit». För Lovisa var särskildt
till förfång den handel, som i ganska' stor utsträckning bedrefs

Kvarnåsen.

i S:t Michel. Bland öfriga orsaker till stadens nedåtgående upp*
räknas vidare landshöfdingeämbetets år 1781 skedda flyttning
till Heinola, landstullens upphörande m. m. Då invånarne nu
ej sågo det stå i sin förmåga att ens kunna utbetala lönerna åt
ämbetsmännen, emedan större delen af de förmögnare handian*
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dena uppsagt sitt burskap, anhöllo de att af staten erhålla nå*
got understöd härtill. Äfven anhålles om, att staden måtte er*

hålla den mark, som af ålder varit fästningsbyggnaden anslagen.
Staden befann sig i ett starkt tillbakagående, dess existens

tycktes allvarsamt hotad. Man frågar sig om orsaken härtill.
Kriget hade utan tvifvel gjort ganska mycket, men staden hade
likväl icke varit underkastad plundring, och krigsbullret hade
ej hörts på närmare håll. Den egentliga orsaken låg djupare;
stadens hela ställning och betydelse var i gögst väsentlig mån
förändrad genom fredsslutet i Fredrikshamn. Lovisa hade grund*
lagts för att tjäna som nederlagsort för den kvarblifna svenska
delen af Kymmenegårds län; det var närmast det förlorade
Fredrikshamn det skulle ersätta. Det hade för sin uppkomst
att tacka det för hela landet så olycksbringande kriget 1741—43
och den därigenom skedda itudelningen af landskap, som af
ålder varit förenade. Lovisa hade icke i likhet med de flesta
andra städer uppstått på en gammal köpplats, där hade aldrig
»ens en stadsfläck varit». Endast politiska skäl hade betingat
dess uppkomst, och då dessa betingelser nu icke mera förefun*
nos, sedan landet på bägge sidor om Kymmene alf lydde under
samma makt, kunde dess ställning icke mera upprätthållas. Dess
handel på Savolax hade varit konstlad; i det samma gränsen
ändrades, återtog handeln sin naturliga väg. Lovisa behöfdes
icke mera som nederlagsort för östra Finland.

Staden skulle väl äfven gått under, om den icke under ti*
den erhållit en ny uppgift att fylla, som berättigade och möjlig*
gjorde dess tillvaro. Trakterna kring Päijäne hade blifvit tätare
befolkade, odlingen hade där gjort snabba framsteg. Lovisa
blef den naturliga nederlagsorten för handeln på dessa vid*
sträckta nejder. Åter grydde en bättre tid för staden, dess han*
del och sjöfart uppblomstrade, invånarnes antal växte och den
häfdade med framgång sin plats bland Finlands städer.

Stadens folkmängd, som år 1809 blott utgjorde 2,094 per*
söner, steg under de följande åren så, att den vid stadens brand
nådde sitt maximum omkr. 2,800 utom militären och den gre*



kisk*katolska befolkningen. Dess handel och sjöfart var betyd*
lig. Icke mindre än 13 fartyg hämtade salt, viner och kolonial*
varor ifrån spanska och andra utländska hamnar, hvilka sedan
med föror spriddes vida omkring, särskildt till Päijäne trakterna,
hvarifrån bräder, spannmål och andra jordbruksprodukter upp*
köptes. Med skärgårdsbefolkningen torde en ej obetydlig smugg*
leriaffär bedrifvits, och allt tydde på en blomstring, som blott
få af landets städer hade att glädja sig åt

«Kukkusten.«

Icke blott handeln florerade, utan äfven handtverkerierna
stodo på en höjd, som få städer om 3,000 invånare skola kun*
na uppvisa. Särskildt voro urmakeriet och snickeriet väl repre*

senterade. Senatens, rådhusets i Helsingfors och rådhusets i
Lovisa fatalje ur och navigationsskolans i Åbo ur, för att ej
tala om en mängd utmärkta privata sådana, äro ännu värdiga
minnen af urmakaren G. Ingmans skickliga hand. Snickaren
Bergman sysselsatte mellan 20 och 30 arbetare och förfärdigade
utmärkta möbler, som spriddes vida omkring, ja till och med
flere pianon utgingo från hans verkstad. Guldsmeden Tiander
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arbetade med till 10*tal uppgående arbetare. Betydliga garfverier
förädlade den massa hudar, som från när och fjärran hämtades
till Lovisa.

Om det visserligen i princip är riktigt, att en hvar bör fritt
få försörja sig så godt han kan, så säkert är, att den allmänna
yrkesskicklighet, som Under dessa tider var rådande, aldrig mera
skall uppnås. Ifrån att hafva varit hela borgerskapets egendom
har yrkesskickligheten numera blifvit några fås, hvilka genom
sin stora industri dominera hela marknaden.

Så fick Lovisa åter röna lyckans växlingar. Natten mellan
den 5 och 6 juli 1855 råkade handlanden Sundmans gård i
brand. Trots energiska ansträngningar kunde elden ej häjdas.
Den spred sig till handlandena S. Sucksdorfs, Stenius m. fl. hus
ända till kvarnbacken åt Borgå till, till handlanden Wiréns gård
åt Fredrikshamn och till handlanden Sjöfelts gård söderut (det
n. v. hotel Skandinavien). Den bäst byggda delen af staden
blef lågornas rof. Angående branden läses i Finlands allmänna
tidning för den 18 juli 1855: »Angående den olycka, som drab*
både Lovisa stad, hafva numera noggrannare uppgifter ingått.
Den 5 juli kl. 11 på aftonen utbröt eld i en handlanden Sund*
man tillhörig liderbyggnad, hvarest ända till 40 famnar ved vo*

ro" upplagda, och spred sig därifrån med sådan Våldsamhet, att

oaktadt brandkårens värksamma och skyndsamma bistånd hand*
landen Sundmans tvåvånings boningshus ögonblickligen anfatta*
des af lågan, som med otrolig hastighet spred sig till angrän*
sande gårdar. Elden kunde ej hämmas förrän kl. 10 påföljande
morgon, men lyckligtvis hade emellertid intet människolif blif*
vit förspildt. De nedbrunna husens antal uppgick till 90, hvar*
af 38 voro brändförsäkrade för 92,812 rubel och de återstående
52 oförsäkrade, värderade till omkring 17,000 rubel. Af sta*

dens offentliga hus nedbrunno rådhusbyggnaden med spruthus
och konfiskationshus, kyrkan jämte orgel och klockstapel med
klockor samt skolhuset och klockarebolet. Alla arkiver och
kyrkans dyrbarheter äro räddade. Större delen af stadsboamas
lösegendom var undanförd af fruktan far fienden. Påföljande



söndag hölls gudstjänst och kyrkostämma å pastorsbolets
plan; därvid erbjöd kommerserådet Sucksdorff salongen i sin
byggnad till lokal för gudstjänstens förrättande, intill dess an»
nan lämplig lokal kunde erhållas».

Branden ägde rum under pågående krig. Den engelska
flottan låg invid Svartholms fästning. Det låg nära till hands
att skylla eldens uppkomst på brahdraketter, som skulle kastats
från densamma. Så var emellertid ej fallet.

I hufvudstaden gjordes insamlingar till förmån för de brand»

Järnvägsstation.

skadade, icke blott genom listor, framlagda i Vasenius &. C:o
och J. C. Frenckel &. sons bokhandel, utan äfven genom såda»
na, hvilka cirkulerade bland borgerskapet. Redan få dagar efter
branden kom ifrån Helsingfors 1,000 rubel »till det första ögon»
blickets hjälp». Den blinde klarinettisten H. Wohllebe gaf den
3 augusti en konsert för de brandskadade, som inbragte 62 ru»
bel 5 kopek.

Medan branden pågick, infunno sig fribrytare med hästar
och åkdon frän omkring liggande byar, hvilka i stället för att
deltaga i släckningsarbetena plundrade och roffade allt, hvad de
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kunde komma öfver. Rådstufvurätten, som efter branden sam»
manträdde i skomakar Björklunds gård, var under en längre tid
sysselsatt med rättegångar emot dessa samvetslösa, och en hel
mängd blefvo äfven öfverbevisade och dömda.

Såsom naturligt var, började man genast tänka på stadens
uppbyggande, och hade man bedrifvit saken med tillbörlig ener»
gi, hade möjligen ännu något af det forna välståndet kunnat
räddas. Men så lyckligt var det ej. Olika åsikter gjorde sig
gällande, hvar staden skulle uppbyggas. En del förordade den
gamla platsen såsom belägen strax invid den stora strandvägen,
en annan del önskade flytta staden längre söderut närmare sjö»
stranden, och en del ville förlägga den till det cirka 7 kilome»
ter från staden belägna Fantsnäs rusthåll. Så processade man i
5 långa år. Under denna tid bortflyttade från orten en mängd
folk, som ej sågo sig i stånd att bland ruinerna få sitt lifs bärg»
ning, och handeln, påvärkad af de förhöjda prisen, drog sig till
grannstäderna.

Handlanden uppslogo sina butiker dels i brädskjul på sina
gamla tomter dels i hus i den obrända delen af staden, men
begingo oklokheten att obetydligt höja sina priser, en omstän»
dighet, som blef rätt ödesdiger för staden.

Omsider blef den nya stadsplanen fastställd, och erhöll sta»
den äfven af staten 25,000 rubel i och för reglering af tomter
och genomförande af planen.

Äfven andra olyckor hemsökte den redan svårt pröfvade
staden. En mängd skepp blefvo nämligen af fienden under
kriget uppbrända.

Med raskhet begynte arbetet. De gamla handlandena på
orten Björksten, Majander, Terichoff, Golowzoff, Unonius, Ham»
berg, Söderhelm, Gratschoff, Elfving, Sjögren m. fi. uppförde åt
sig stora präktiga gårdar dels af trä dels af sten.

1862 påbörjades uppförandet af kyrkan. Så uppbyggdes
rådhuset och societetshuset. Alla dessa publika byggnader till»
togos i en skala, som kunnat tillfredsställa en stad större än
Lovisa.
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Staden egde på dessa tider mycket rika för bestämda ända»
mål donerade och testamenterade fonder. Dessa lånades, och
staden råkade sålunda i en skuldbörda, som genom de kolos»

sala utskylder den förorsakade blef en hämsko på dess framåt»
skridande. På den gamla nedbrunna kyrkan furmos äfven oguld»
na skulder till betydande belopp.

Parti af parken.
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Det var ej nog med, att sålunda krig och brand gjorde sitt
till att ruinera staden. Kom så byggandet af HelsingforssPeters*
burg järnvägen, som i sin tur på ett könstladt sätt ledde in
handel och vandel i nya banor.

1) Kyrkan. '

Den är uppförd under åren 1862—1865 af sten i götisk stil
efter ritning af arkitekten Chiewitz. Den af Ch. ursprungligen

Kyrkan i Lovisa.

uppgjorda ritningen var tilltagen i för kalossala dimensioner,
hvarför den minskades af arkitekten Basilier. Kyrkan är bygd
på en terass och har en dominerande plats. Invändigt består
den af fyra hvalf, hvilka äro hållna i en djärf och vacker stil.
I koret är uppsatt ett gipsaftryck i original storlek af Thorvald»
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sens Messias, skänkt till kyrkan af aflidne baron Wallen. I
sakristian förvaras den gamla ifrån sin ursprungliga ram vid
branden utskurna altartaflan, föreställande Kristus på korset,
samt en mindre tafla Leonardo a Vincis nattvarden, utförd i
drifvet silfver och skänkt till kyrkan af handlanden C. J. Brun»
ström. I kyrkoarkivet, som förvaras å stadens pastorskansli, fin»
nas utom gamla matriklar väl bibehållna exemplar af Carl KILs
och Michael Agricolas biblar. Därjämte »Chrönika Carionis ifrån
werldens begynnelse, in til Keyser Carl then femte uppå thet
Latinske Språket forfattet, och med många sköne historier, thes»
likes medh månge gamle Konungarijkens, Nationers och Folks,
såsom och någre sörnemlige Bedrifters Beskrifvelse, enkannerli»
gen, hvad sigh uthi Gudz Församling och the werldzlige Rege»
menten i Grekland, Romerska Rijket och then Tydske nation,
sigh tildragit hafva, formerat och förbättrat, först aff Herrn
Philippo Melanthone, Och sedan aff Doctore Asparo Peucero.
Men nu aff thet Tydske, in på wårt Svenske Tungomål uttol»
kat genom

Ericum Schroderum
Translatorum Regicum.

är äfvenledes uppfördt efter ritning af Chiewitz. Byggnaden af
sten är hållen i enkel modern stil med hvalfbägsfönster och slu»
tar uppåt i ett törn, som tjänar såsom brandtorn. Byggnaden
är bygd i 2 våningar och genomdragen af en bred korridor. I
nedre våningen är rum för vaktmästaren, brandvaktsrum, fång»
celler, bysättningshäkte samt stadens branddepot. Den öfre vå»
ningen består af: rådstufvurättens och magistratens sessions» och
arkivrum, drätselkammarens sessionsrum och rum för stadskas»
san och tullkammaren. - ' ■

Tryckt 1649

2) Rådhuset

I stora salen äro uppsatta tvänne större oljefärgstaflor. Den
ena föreställer kejsar Alexander II i finska gardets uniform.
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3) Kasernerna

Nylands dragoner
och

Uplands regemente
hafva murat detta stenhus

År 1755

30

Den andra drottning Lovisa, efter hvilken staden har sitt namn.
Som nämdt ockuperade ryssarna 1808 genast efter fredsbrottet
Lovisa. Det berättas, att en officer i sitt löjtnants» och krigare»
öfvermod, då han inkom i den gamla rådhussalen, hvarest den
svenska drottningens porträtt var upphängdt, skulle dragit sin
värja och stuckit den genom taflan. Säkert är, att taflan, som
numera är restaurerad, ännu på afvigsidan bär spår af van»
dalismen.

I rådhussalen förvaras vidare stadens vackra och välinbund»
na privilegiebok och Carl XII:s bibel. I ett vackert skåp, skänkt
af konsul A. Björksten, förvaras stadsfullmäktiges protokoll.

I arkivet finnes förutom rådstufvurättens och magistratens
protokoll en gammal borgarfana af hvitt siden med silfver» och
guldbroderier, föreställande utom svenska vapnet, tre kronor,
konung Adolf Fredriks namnchiffer.

Den som är vän af en vacker och vidsträckt utsikt, bör ej
försumma att gåra ett besök på taket af rådhustornet.

äro af sten i två våningar och äro alla tre uppförda under den
svenska tiden, men annekterades med eröfrarens rätt af ryssarna
1809 och användes äfven af den i Lovisa förlagda ryska militä»

ren ända till år 1896, då den bortdrogs. Därefter köptes bygg»
naderna jämte den senare uppförda högvakten och ett större
proviantmagasin af Lovisa stad. Kommendanthuset, beläget nä»
ra badhuset, är numera upplåtet till lokal för finska folkskolan.
En ofvanför ingångsdörren befintlig sten bär inskriptionen:



Kommendanthuset .

Soldatkasernen invid Östra tullgatan nära ån disponeras af
finska staten, som inredt densamma till ett sjukhus med 24 san»
gar för sjuka från Lovisa stad och omnäjd. Sjukhuset öppna»
des den 10 sept. 1890. Officerskasernen användes tillsvidare af
stadens frivilliga brandkår. I en sal i öfre våningen är en rysk
kyrka. Utanför huset finnes en klockstapel, med ej mindre än
5 stycken klockor.

Det vore orätt att vid omnämnande af staden tillhöriga hus
förglömma stadens älsta byggnad

grundadt år 1904 af doktor Iverus jämte några för ålderdomsmins
nens bevarande intresserade personer, har från en ganska blyg»
sam början, då detsamma första året knappast fyllde å rådhuset
ett af f. d. kämnersrättens mindre rum, nu vuxit ut så raskt, att
den gamla, af stadsfullmäktige till museum gifna Degerbygården
— Lovisa stads stomhemman och f. d. läneresidens — icke längre

4) Lovisa museum
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med sina 6 rum och kök kan lämna plats för alla de skänkta,
köpta eller deponerade föremålen, utan har en ej ringa del måst
vandra upp på vinden eller till magasinet.

Af museets rum har den s. k. Kungskammaren, så benämnd
därför att Snillekonungen Gustaf 111, när han 1775 inspekterade
Svartholm och stadens befästningar, ett par veckor bott i det
rummet, utrustats med möbler från den tiden samt dessutom
gjorts till museets egentliga tafvelgalleri. I läneresidenssalen
möter en fullständig samling från en tenngjutareverkstad, skänkt
af döttrarna till Finlands sista tenngjutare. En hel vägg upp»
tages af stengods, fajanser och porsliner hemförda af sjömän på
de tider, då Lovisa var en bland landets förnämsta sjöstäder. I
vitriner, ligga myntsamlingar, sigillstämplar, urmakeriarbeten, bok»
bindareverktyg, stenåldersvapen, röktillbehör, sedelmynt etc. och
på ena kortväggen stå radade glas, buteljer och flaskor af vex»
lande typer och storlekar. Rummets piéce de resistance är den
af handlanden Sucksdorff patenterade «Elegikon« harpan — ett
unikum. I mellanrummet möta oss guld» och silfverarbetarnes
-tillverkningar, sjömansgrejor, tygtryckeristämplar, grofsmeds» och
gyllmakare arbeten. I lilla kökskammaren framvisas mans» och
fruntimmerskläder, samt handarbeten af mångahanda slag. I
köket finnes naturligtvis allt hvad till ett hushåll tarfvas vare
sig af trä eller metall. I förstugan ärp representerade såväl krigs»
som jagtvapen, brandredskap, rankor, lyktor, strykdon och sad»
lar. Antalet nummer uppgår till några tusen museiföremål.

Vid vacker väderlek lönar det bra mödan att göra en liten
färd utåt hafvet till. Det blefve för vidlyftigt att uppräkna alla
holmar som passeras. Bland dessa må blott nämnas Krutkällar»
holmen och Begrafningsholmen. den förra är på sin norra sida
jämn och bevuxen med härliga furor och lämpar sig bra såsom
utfärdsplats. Den inre delen är mycket otillgänglig och upp»



tages af en stor ruin eller rättare stenfot till ett hus, som aldrig
torde hafva blifvit fullbordadt. Holmens namn gifver vid han»
den, att meningen varit att här uppföra krutkällare för Svart»
holms fästnings behof. Begrafningsholmen, som utgjort besätt»
ningens på Svartholm begrafningsplats, bär ännu spår af flere
grafvar med förfallna vårdar. Bland dem må nämnas en liten
obetydlig sten med följande så godt som utslitna inskrift:

Fredrik
von Schoultz

född 1730
Död 1803

samt på andra sidan
commendant

på
Svartholm

uti
15 År.

f. d. 2 Dec. 1730
d»d. 16 Sept. 1803

Fredrik von Schoultz
commendant
Svartholm

En annan grafsten öfver samma man, större och bättre bi»
behållen, är troligen upprest senare ett stycke från den äldre.
Dess gyllene inskrift under två korslagda kanoner lyder sålunda:

1850.

Den yngsta grafstenen, ett ståtligt monument inom järnhäg»
nad, förtäljer på ryska språket att under densamma hvilar stof»
tet af »Svartholms kommendant Fältingeniören generalmajor Her»
man Karlowitsch Tillo, död d. 17 febr. 1847 i sitt 53 år.»
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Svartholms fästningsruiner.

34

Efter ungefär fem minuters färd kommer man till Svartholms
fästning. Det är skäl att gå upp och taga de gamla, visserligen
numera förfallna fästningsvärken med sina kasematter i ögnasikte.



Badhuset.

Lovisa föreskrifver sina anor såsom badort från tider, som
ej stodö allt för fjärran från den tid, då hydroterapin först upp»
trädde och under Prissnitz' ledning i utlandet började väcka
allmännare uppmärksamhet. Till Lovisa strömmade redan före
1820 folk från när och fjärran för att vid den för sitt järnhäl»
tiga vatten kända surbrunnen, belägen i den s. k. Brunnshagen,
söka återvinna hälsa och krafter. Järnkällan, som den också be»
nämndes, var öfverbyggd med en paviljong med gallerier rundt»
omkring, och ifrån densamma utskänktes vattnet af ett för detta
ändamål engagerad! fruntimmer. Fackmän, som senare gjordt
undersökningar å platsen, hafva funnit vattnet i källan ganska
starkt radioaktivt. :;,! i ' -, ; ...... ~..

Wattenkuranstalten.

Mot slutet af 1820»talet uppbyggdes af dåvarande provinci»
allakaren Edgren en liten badinrättning, bestående, af tvänne
rum, I likhet med dåtidens enkla sed va.r äfven badinrättningen
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Läkare m. fl.

Tandläkare: Herr I. Litvinöff från Petersburg.
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af ytterst enkel beskaffenhet. Tvänne badkar, hvartdera försedt
med sin sil» och slangdusch, var allt. Såsom afklädningsrum
fungerade smärre brädafbalkningar, s. k. spiltor. Bad» och brunns»
gästernas antal torde under dessa tider uppgått till den rätt
respektabla siffran af 100.

Ortens sunda läge i förening med de utmärkta källorna
gjorde att man i början af 1860»talet kom på tanken att i Lovisa
uppbygga en badinrättning af mera modern beskaffenhet. Gam»
la Brunnshagen ansågs för aflägsen och sumpig, hvarför man
beslöt sig för att placera badhuset i den s. k. Generalsträd»
gården, som omplanterades och utvidgades samt blef första
upphofvet till den nu så lummiga och angenäma park, hvarest
badhuset år 1865 fick sin plats.

Från 1880»talet, då doktor Georg Öhman som läkare fästes
vid anstalten, begynnte det uppsving, som fortgått ända tills nu.
På senaste tid har badinrättningen ansenligt utvidgats med stora
anläggningar vid hafshamnen och på kvarnåsens södra sluttning.
Den förut så kalhuggna åsen börjar under sorgfällig vård åter
klädas med grönska, och i den söderut liggande präktiga barr»
skogen har promenader upptagits, samt villor och pensionat an»
lagts till sommargästernas trefnad. Å själfva kvarnåsen har nu»
mera äfven uppförts villor, hufvudsakligast i o. f. uthyrning åt
sommargästerna.

Öfverläkare vid anstalten är universitets»docenten med. o.
kir. doktor Axel R. Limftéll', som biträdes åf en för sjukvård
väl utbildad personal. Sjukgymnastiken och massagen förestås
af herr Axel Hasselström och doktöririnän Alice Schätelowitz
med nödigt antal biträden.

Kassörska och föreståndarinna för kurhuset är fröken Ebba
Winter.



Förströelser och nöjen.
Rikligt tillfälle till omväxlande promenader äfvensom till

angenäma utfärder såväl till lands som vatten erbjudes. Vatten»
kuranstalten äger numera äfven en modern och rymlig motor»
båt, som förutom sina reguliera turer på förmiddagarna, mot
skild taxa stå till bad och sommargästernas förfogande. Musik
utföres dagligen. I Kasinot äger brunnsbal rum hvarje onsdag
från kl. 8 till 11 e. m. Kurlifvet är enkelt, anspråkslöst och
otvunget.

Kommunikationer :

Järnvägsförbindelse. Lovisa Wesijärvibanan står genom Lahti
st. 3 ggr dagligen i förbindelse med statsjärnvägarna.

Ångbåtsförbindelse. Ångf. «Lovisa« underhåller dagligen
förbindelse mellan Lovisa och Helsingfors. Dessutom anlöpa
ångf. «Fredrik Wilhelm«, «Ebba Munk« och «Aura I« Lovisa
på sina trader såväl öster» som vesterut.
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Abborfors laxfiskeri.
Bland de mest omtyckta utfärderna sommartid från Lovisa

är den till laxfiskerierna vid Abborfors, beläget c:a 16 km öster»
om Lovisa. Kommen till Abborfors har man, efter att hafva
lämnat automobilen eller hästarna vid landsvägen, att gå en
hundra meter genom en skuggrik skog och kommer så till den
vackra platsen vid den s. k. Rökforsen. Det är en härlig an»
blick att se den betydliga vattenmassan med svindlande fart
och i rykande skum söka sig ned till hafvet. Stränderna äro
höga och beklädda med en vacker blandad skog. I forsen fin»
nes uppbyggt fördämningar, där laxen på sin färd uppåt söker
hvila.

Fisket tillgår sålunda, att tvenne fiskare gå ut på den för
ändamålet uppförda forsbyggnaden, den ena på öfra sidan, bä»
rande öfver axeln den vid en stång fastade noten, den andra
på nedra sidan med den vid notens sista ända fastade linan.
Så stötes stången hastigt mot bottnen, noten föres ned med
forsen, och genom att på undra sidan är anbragt en tung ket»
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ting kommer noten hela tiden att släpa längs bottnen. Från
hvardera sidan dragés den därefter till stranden, hvarest finnes
en mot vattnet sluttande brygga. Hela noten är ej mera än 4
å 5 meter lång. Fisken klubbas och föres till den invid belägna
iskallaren eller också sättes den i de vid stranden befintliga stora
sumparna. "Råkar man vara vid forsen mellan 6 och 7 på kval»
len, kan man följa fiskarena åt till en annan fors (ungefär Vs
km:s promenad) och se vittjandet af patorna.
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MOSSEBACKENS
K PENSIONAT x

SUNDT LÄGE I BARRSKOG PÅ SLUTT»
NINGEN AF KVARNÅSEN. »»»»•»»»»

KOMFORTABELT MÖBLERADE RUM FÖR
KUR» OCH SOMMARGÄSTER TILL BILLI»
GASTE PRISER. »»»»»»»»»»»»»»»»»»

FÖRFRÅGNINGAR BESVARAS AF UNDER»
TECKNAD. ADRESS: LOVISA, FINLAND.

AXEL HAMMARSTRÖM.
(Disponent.)
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Nylanfls Aktiebank
D epo sitionsräkning.
Kapitalräkning.
Högsta ränta.
Ränta på ränta.
Räntekuponger.
Ränta 4 ggr. årligen.
Sparbössor.



SOCIETETSHUSET
I LOVISA •

REKOMMENDERAS.

20 eleganta resanderum
från Fmk. . ...

Första Klass Restauration.

* Språkkunnig betjäning.



Evert E. Holm 's

Advokat* & Lancfo
mäteribyrå

i Lovisa.
Innehafvare: EVERT E. HOLM, Stadsfogde,

Senatsextrakopist och Vicelandtmätare.
Adress från 1 juni 1913: A. TERICHOFFS

AKTIEBOLAGS GÅRD vid Salutorget, 2:tTra
våningen.

Mottagningstid: 9—ll f. m. 3—6 e. m. Te»
lefon 210. Träffas 11 f. m.—2 e. m. å Landt»
mannabankens kontor, tel. 88. ,

Emottager allehanda Advokat» och Inkas»
seringsuppdrag. Utför Parcelleringar och Ego»
styckningar äfvensom andra Landtmäterigöro»
mål. Samarbetar med Söderhjelm &. Thess»
leff, Specialbyrå för kreditförmedling och ka»
pitalplacering, Helsingfors, vid köp och för»
säljning af aktier och fastigheter samt vid
låneanskaffning och kapitalplacering.
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KAPELLET
BADHUSPARKEN

FULLSTÄNDIGT NYRENOVERAT.

HÄRLIGT LÄGE INVID BADHUSET
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VILLIAM BÄRLUND
DROTTNINGGAT. 12. TELEF. 2 56.

Skrädd eriaffär.
STÄNDIGT LAGER

af 'inhemska'Och utländska "tyger:

HERREKIPERINGSAFFÄR.
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Restaurant „Casino"
Finlands modernaste sommarrestaurant.

Abonement till billiga priser, s^^—

l:sta Frukost serveras från kl. B—lo f. m.

2:dra ~,
(Lunch

„ „
, 1/al2-rl/»2 e. m.

Middag serveras „ „ 4—7 e. m.
»»»»»» å la Carte hela dagen. 55555»

Speciellt rekommenderas
CASINO»SOUPER å 2-3 mfc.

Musik af utmärkt Solistorkester. j|v
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J. A. FORSELUs
SNICKERI

DROTTNINGGATAN tV* *)> * *\* TELEF. 105.

REKOMMENDERAS.
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FÖREHIHGS-BAHKEH
I FINLAHD,
GRUNDAD 1862. Godtgör

r 01
J |o

»på deposition med rörlig ränta och kapitalräknmg
samt

... ~ Ii 01
■--••■ J |ö :

-

å löpande rakning. i;
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Lovisa Bryggeri,
Grundadt 1849,

tillhandahåller allmänheten sina väl»
kända tillverkningar af

Öl, Limonad, Kolsyrade
= Vatten & Mjöd =

etc. etc.

Allt af prima ingredienser.

H. Lehmann.
Telef. N:o 33.



IVAR SÖDERSTRÖM
LOVISA.

JÄRNHANDEL
BYGGNADSMATERIALIER.
BO SÄTTNINGSARTIKLAR.

JORDBRUKSMASKINER o. REDSKAP.
FINSMIDEN och VERKTYG.

TELEFON 2 20. ~
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A. R, TÖRNQVIST
utför allt hvad till en l:sta klassens

BLECK-, PLÅT- Ä KOPPAR-
SLAGERIAFFÄR

hör. Ständigt lager af PUMPAR, RÖR,
RÖRDELAR, KRANAR m. m. Utför
VATTEN», AFLOPPS» & VÄRME»
LEDNINGAR samt RÖRBRUNNAR
såväl i staden som å landet.

GODT ARBETE, BILLIGA PRISER.
Telefoner 2 26 & 2 52.
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Hyrkusktaxa.
Denna taxa är icke fastställd af Magistraten utan endast en

öfverenskommelse emellan hyrkuskarna.

Dag kl. 6f. m.—lo e. m,
För åkning inom staden —: 50

„ „ till aflägsnare ställen inom staden . —: 75
„ „ från stationen och tullbron ....—: 75
~ ~ till Mossebackens Pensionat . . . —: 75

till Antby 1: -
~ „ på beställning —: 75
„ 1 timmes åkning utan afbrott 2: —

„ 'A „ „ 1:-
„ 1 „ ~ med afstigning 1: 50
„ >h , „ 1:-
„ 1 ~ väntan —: 80

Natt 10 e. m.—6 f. m.
All åkning om natten beräknas efter dagtaxan fördubblad.

Förteckning öfver Hyrkuskar,

Andersson, A.,
. .

Bergman, A., . .
Blomkvist, Z., . .

Gustafsson, J., . .
Gustafsson, K.,
Hagman, J., . . .
Henriksson, Artur,
Henriksson, Atte .

Heideman, F., . .

Liljekvist, K., . .
Liljekvist, W., . .

Lindborg, A., . .

Sarkala, J., . . .

Telef. N:o. Drosk N:o.
149 32

13
2 27 36

78 27
2 48 2
2 63 11
199 1

56 6
' 183 25

2 18 38
2 15 35

59 17
1 25 5
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Automobiltaxa för Lovisa stad.
Dag kl. 6 f. m.-kl. 12 p. n.

För enkel färd inom staden (fyra pers.) Fmk 1: —

då automobil på be»
ställning afhämtar åkande „ 1: 50

väntning per timme
~

3: —

under 15 min. ingen afgift
färd från stationen och tullbron ~ 1:50

En timmes åkning „ 12: —

Fn half timmes åkning „ 6: —

En kvart timmes åkning
„ 3: —

Natt kl. 12 p. n.-6 f. m.
För enkel färd inom staden ~

2: 50

„ en kvart timmes åkning ~ 4: —

en half timmes åkning ~ 8: —

All öfrig åkning om natten betalas efter dagtaxan för»
dubblad.

en timmes åkning ~ 16: —

Faststäld af Magistraten den 15 juni 1911.

Förteckning öfver automobiler.

N:r Telef.

2 Autobolaget 3 00
1 J. W. Henriksson 1 71

3 I Lovisa Automobilbolag |215&218
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Landtmannabanken, Aktiebolag.
i Gratschoffs arfvingars gård vid Drottninggatan.

Öppet hälgfria dagar kl. 10-2.

Lovisa kontor

Depositions- ] C o\Kapitalräknings- I ränta JSparkasseräknings-J I
Löpande räkningsränta 3 "'••■Deposltionsrantan kan lyftas 4 gånger om året. Å

kapltolrMknlng lagges räntan halfårsvls till kapitalet, som
sålunda växer ined ränta på ränta.

Beviljar lån för jordbrnksändamål. Utför allehnndn
bankuppdrag. Växlar ryskt och utländskt mynt.
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%A.A.Alm°lr
Telefon 2 54.

Guldsmed.
Rikhaltigt lager. — Moderna varor. — Välgjordt

. arbete. — Låga priser.
~

Sporthandel.
Försäljer \ - . . ..

uthyr VelocipederReparerar ) JT
SPORTVAROR, MUSIKINSTRUMENT,

= LEKSAKER. =
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JOHN PETTERSSONS
BOKHANDEL

LOVISA, TELEFON 1 52.

Rikhaltigt lager af
TURISTLITTERATUR,

såsom RESEHANDBÖCKER, PARLÖRER, S J ö*
KORT m. m.
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K. Johansson
Lovisa. Telefon 41.

Utför nyanläggningar och reparation
ner af ÅNGMASKINER, ÅNGPAN,

NOR, MOTORER, SÅG, och KVARN,

VERK, JORDBRUKSMASKINER af alla
slag. Installerar VATTENLEDNINGAR
i villor, boningshus, stall, ladugårdar och
mejerier. ROR och RÖRDELAR samt
PACKNINGAR på lager. Ritningar och
kostnadsförslag på begäran.
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H. 6. N. BLOMQVIST
DROTTNINGGATAN 19.

KLÄDNINGS* och BLUSTYGER af si»
den, ylle och bomull. NÄSDUKAR,

VANTAR, BÄLTEN, KORSETTER,

FÖRKLÄDEN, PARASOLLER &

PARAPLYER, GARNITYRBAND
och SPETSAR. HANDARBETEN m. m.

TELEFON 77.
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rension C>entral,
Drottninggatan 10. Tel. 1 47.

Rum från 2: 50 till högre priser inclusive
elektriskt ljus.

Mat serveras per månad vecka eller dag.

.1 ,»' lj A=«=ä å la Carte hela dagen. ■ ■'■
'-

.'
-
—
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Anna Wahlroos
Lovisa.

Bok* & Pappershandel
Telefon 104. =

—
•' Alexandersgatan 13.

Svensk, Finsk & Utländsk

LITTERATUR.
VYKORT, ALBUM, LOVISA.MINNEN
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A. TÖRNBLOM
LOVISA. ALEXANDERSG. 14. TEL. 158.

Ullgarn, Bomullsgarn, Sys &. Virktråd, Segel» S. Ravel*
duk, Porsliner och glas, Fönsterglas, Spännpapper, Asfalt*

|| filt, Färger, Fernissor, Läcker S. Cement. j|

I KOLON lAL ER. |(=

HUSGERÅDSARTIKLAR.

BILLIGA PRISER.

A. TORNBLOM
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aktiebolaget Kartong
Lovisa. Telefon 66.

Förfärdigar KARTONGER, hvita och får*
gade. ASKAR & KARTONGER för Jord,
brukets, Industrins och Handelns olika
beliof i alla former och kvaliteter. APOTEKS*
ASKAR, KAPPSÄCKAR, HANDVÄSKOR
och andra artiklar af läder och lortong. . /
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J. W. Enberg,
Drottninggatan 14. Telefon 1 90.

Stort urval Skodon
för fruntimmer, herrar och barn från såväl ut*

landska och inhemska fabriker som hemgjorda.
Beställningar och reparationer emottagas och
utföras starkt och billigt.

63



Postporto
Inom Finland: Utrikes och till Ryssland:

Bref: vigt I—ls gr. 20 p. Enkelt brefporto är utrikes
10 kop. för hvarje 15, tillRyss
land 7 kop. för hvarje 13 gr. el-
ler del däraf. Försändelse till
Ryssl. belagd med finska fran-
kotecken betraktassom ofrank.

» 15-50 » 40 p.
. 50—100 » 60 p.
» 100—500 » 1 mk.

Korsbandsförsändelse: porto 5 p. för hvarje 50 gr. eller
del däraf ell. 2 kop för 50 gr. eller del däraf, men utgör för
försändelse af handlingar med minst 20 p. eller 7 kop., och
för försändelse af varuprof med minst 10 p. eller 3 kop.

Paketportot till ort inom landet utgör oberoende af be-
fordringsafståndet, 40 p. för vikt af t. o. m. 500 gr. och 20 p.
för hvarje öfverskjutande 500 gr. eller del däraf.

Rekommendation: vanligt porto ökadt med rekommenda-
tionsafgiften inom Finland 20 p. tillRyssland 7 kop. utrikes 10k.

För assurerad försändelse med angifvet värde inom Fin-
land betalas, utom portot, en inskrifningsafgift af 20 p. och
assuransafgift af 20 p. för ett värde af högst 200 mk samt 10
p. för hvarje öfverskjutande belopp af 100 mk eller del däraf.

För postanvisningar till orter inom landet, hvilka utställas
endast å finskt mynt och å högst 500 mk erlägges en afgift
af 25 p. för 100 mk eller öfverskjutande del däraf, så att
man för 500 mk erlägger i afgift 1: 25 p.

För postförskottförsändelse erlägges, utom portot, en af-
gift af 25 p. för belopp af t. o. m. 100 mk samt ytterligare
25 p. för hvarje öfverskjutande 100 mk eller del däraf intill
högst 500 mark.
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Daglista.
POSTKONTORET hålles öppet sön* och hälgdagar fr. kl.

9.30-11 f. m. och kl. 6.45-7.15 e. m. Alla hälgfria dagar fr.
kl. 9.30 f. m.-2 e. m. och kl. 5.30-7 e. m.

POSTER AFGÅ: Med tåget kl. 4.25 f. m. och 3.15 e. m
samt till Valkorn kl. 6.18 e. m.

Alla dagar med tåget kl. 6.40 e. m. enkel korrespondens som
inlägges i breflådan å konduktörsvagnen. Denna låda tömmes
endast i Lahti.

Alla dagar utom söndag kl. 7 e. m. till Strömfors.
Onsdag och fredag kl. 7 e. m. till Pernå.

POSTER ANKOMMA: Med tåget kl. 8.40 f. m. och 6.18
e. m. samt från Valkorn kl. 6.18 e. m.

Alla dagar utom söndag kl. 1 e. m. från Strömfors.
Onsdag och fredag kl. 5.30 e. m. fr. Pernå.

BREFLÅDORNA TÖMMAS: I staden kl. 1.30 och 9e. m.
Vid postkontoret kl. 4.05 f. m., 2.55, 6 och 7 e. m. Vid järns
vägsstationen kort före tågens afgång.

JÄRNVÄGENS STATIONSKONTOR öppet endast hvar»
dagar kl. 8-2 o. 5-7.

JÄRNVÄGSSTYRELSENS KONTOR öppet alla hvarda*
gar kl. 9-3.

LÄKARE: D:r E. Ekelund, mottagning kl. 10-12 f. m.
torgdagar 9—12 f. m.

D:r Otto Im. Appelberg mottagning kl. 9.30—12 f. m.

TANDLÄKARE: I. Litwinoff hvardagar 10-2, 4-6.

STADSBARNMORSKA: Sigrid Bärlund. Telef. 14.

DJURLÄKARE. Veterinär V. Castrén kl. 8-12 f. m.
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BANKERNA. Föreningsbankens kontor alla dagar kl. 10-2.
Nordiska Aktiebanken för Handel och Industri öppen alla

dagar från kl. 10—2.
Nylands Aktiebanks kontor alla dagar kl. 10—2.
Landtmannabanken Aktiebolag öppen alla hälgfria dagar

kl. 10-2.
Sparbanken tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag kl.

11-12 f. m.

HAMNKONTORET öppet kl. 8-11 f. m.

SJÖMANSHUSET öppet kl. 11-1.

TELEGRAFKONTORET hålles öppet alla dagar från kl. 8
f. m. till 9 e. m.

Kontoret i Valkorn öppenhålles alla hvardagar från kl. 8 f.
m.—2 e. m. och 5—7 e. m., söndagar från 9—ll f. m., 5—7 e.[m.

TULLKAMMAREN öppen alla helgfria dagar fr. kl. 9-1
f. m. 4—7 e. m.

PASTORSKANSLIET onsdag och lördag kl. 9-10 f. m.
Söndag kl. I—2 e. m.

DRÄTSELKONTORET öppet alla hvardagar kl. 10-11 f. m.

POLISINRÄTTNINGENS KANSLI öppet alla dagar kl.
V2II-V212 p. d.

ANSTALTEN FÖR UNDERSÖKNING AF LIFSMEDEL
öppenhålles hvarje lördag från kl. 7—9 e. m.

SAMMANTRÄDEN: Drätselkammarens sammanträden l:sta
och 3:dje helgfria torsdag i hvarje månad kl. 6 e. m.

Magistraten och rådstufvurätten sammanträda hvarje måns
dag kl. 10 f. m.
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Turlista
för

ångfartyget LOVISA
under seglationen 1913.

Från medlet af Maj t. o. m. 16 Augusti
/ Lovisa kl. 5.30 f. m.

alla dagar från \ Helsingfors kl 3 30 e m

OBS.! Till följd af pannrengörning inhiberas turerna den
14 juli på e. m. samt 15 och 16 juli på f. m.

Från o. m. 17 Augusti t. o. m. 4 September
( Lovisa kl. 5.30 f. m.

alla dagar från | Helsingfors kl . 3 e . m.

OBS.! Till följd af pannrengörning inhiberas turerna den 4
september på e. m. samt 5 september.

Från o. m. 6 September t. o. m. 4 Oktober
Måndag ~|
Onsdag / fr. Lovisa kl. 7f. m.
Fredag J

Tisdag )

Torsd. > fr. H:fors kl. 12 f. m.
Lord. J

Måndag Tisdag 1
Onsdag / fr. Lovisa kl. 7f. m. Torsd. > fr. H:fors kl. 10 f. m.
Fredag J Lord. J

Från o. m. 6 Oktober

LOVISA ÅNGFARTYGS AKTIEBOLAG.
Telefon ombord: Lovisa N:o 2 85, Helsingfors N:o 19 24.
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Ångfartyget

AURA I
afgår från Walkom till Kotka, Fredriks*
hamn och Wiborg hvarje onsdag kl. 7.30
f. m. samt till Helsingfors, Hangö och
Åbo från Lovisa hvarje fredag kl. 1.30 e. m.

Gälla utan förbindelse.
Närmare meddelar

Lovisa Speditionsaffar.
Alfred Sandell.

Badhusbolagets

Motorbåt
afgår hvarje onsdag f. m. kl. 7 till Wal=
kom. Retur kl. Va B eller efter Aura I:s
ankomst.
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Turlista
för

Ångslupen PERNÅ.
SJÖGÅRD-BORGÅ

måndag, onsdag och fredag kl.
4 f. m.

SJÖGÅRD-LOVISA
tisdag o. lördag kl. 4.30 f. m.

BORGÅ-SIÖGÅRD
måndag, onsdag och fredag kl.

3 e. m.

LOVI SA-SJÖGÅRD
tisdag och lördag kl. 2 e. m.

anlöpande Pernå, Sjögård, Isnäs, Rönnäs, Näse, Kabböle, Wåt*
skär, Sundarö, Rödsund. Horslök, Suni och Pellinge bryggor.

BORGÅ-LOVISA

måndag, onsdag och fredag kl. 3 e. m. afgår ångsl. Pernå till
Kabböle och sammanträffar där med ångf. Lovisa som an<
kommer till Lovisa cirka kl. 9 e. m.

LOVISA-BORGÅ
måndag, onsdag och fredag kl. 5.30 f. m. afgår ångf. Lovisa
till Kabböle och sammanträffar där med ångsl. Pernå som
ank. till Borgå cirka 11 f. m.

BILJETTPRIS:

Pannrengörning försiggår den 4 o. 5 juni, 9 o. 10 juli,
13 o. 14 augusti, 15 o. 16 sept. samt 20 o. 21 okt.

Borgå—Kabböle fördäck 1:50, akterdäck 1:75.
Kabböle-Lovisa „ 1:25, „ 1:50.
Lovisa—Borgå „ 2:75, „ 3:25.
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General Turlista
för Åbo Läns Kustångbåts A. B:s båtar

under seglationssäsongen 1913.
Fr. Åbo ostvart ång. Ahkera söndag kl. 7f. m.

Vasa-Viborg-båt . . tisdag
~ 10 e. m.

~ Ahkera onsdag
~ 4f. m.

~ Södern torsdag
~ 4f. m.

~ Ilma lördag ~ Bf. m.

Fr. Helsingfors ostvart Vasa-Viborg-båt. . . fredag kl. If. m.

Fr. Viborg .. . vestvart Vasa-Viborg-båt. . . söndag kl. If. m.

Fr. Helsingfors vestvart äng. Ahkera måndag kl. 3.30 e. m.
Vasa-Viborg-båt. . . tisdag */2 l p.morg.

~ Ilma onsdag kl. Bf. m.

~ Ahkera fredag ~ 3.30 e. m.
„ Södern lördag

~ 3.30 e. m.

Fr. Åbo .. . nordvart „ Södern måndag „ 2.15 e.m.
Vasa-Viborg-båt. torsdag

~ If. m.
~ Norden söndag

~ Bf. m.

Fr. Vasa. . . sydvart Vasa-Viborg-båt. söndag
~ Bf. m.

~ Norden onsdag
~ 2f. m.

Fr. Björneborg sydvart Vasa-Viborg-båt. måndag „

(i f. m.
(Mäntyluoto)

~ Södern tisdag
„ 7e. m.

~ Norden fredag
„ 3f. m.

Agent i Lovisa: A. VELTHEIM.
Åbo Läns Kustångbåts A. B.



Järnvägens tidtabell.
Från Lovisa:

Blandadt tåg kl. 4.25 f. m. (ank. Lahti 8.40), Passageraretåg
3.15 e. m. (ank. Lahti 6.14). Blandadt tåg kl. 6.40 e. m. (ank.
Lahti kl. 10.26).

Från Lahti
Passageraretåg kl. 5.40 f. m. (ank. Lovisa 8.40), Blandadt

tåg kl. 2.30 e. m. (ank. Lovisa 6.18), kl. 7.15 e. m. (ank. Lo*
visa 11.20).

Tågmöten: Pakaa N:o I—2 kl. 6.54 f. m. Mörskom N:o
3-4 kl. 4.34 e. m., Pakaa N:o 5-6 kl. 8.53 e. m.

Från Lahti afgå tåg till Helsingfors kl. 10.08 f. m., 1.10,
3.13 (kurirtåg) och 6.46 e. m.

Lokaltrafiken Lovisa Valkorn:
Från LOVISA: Från VALKOM

Kl. 5.15 f. m. (hvardagar.) Kl. 8.30 f. m. (hvardagar)
„ 9.00 f. m.

„ „
2.40 e. m. (alla dagar)

„ 9.30 f. m. (alla dagar.) „ 6.05 e. m.
„ 3.30 e. m. „ „ „ ej före Be.m. ~ ~

„
6.30 e. m. „
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Biljettpriserna
till följande järnvägsstationer i Finland.

Stationernas namn.
Klass.

2 3

18:50 12:30
10:95 7:30
30:15 20:10
13:45 8:95
9:85 6:60

25:55 16:95
14:75 9:80
10:75 7:15
22:10 14:70
24:95 16:60
24:30 16:20
20:45 13:65
24:70 16:45
30:45 20:30
10:- 6:65
19:25 12:80
4:15 2:75

12:80 8:50
24:- 16:-
20:80 13:85
18:75 12:50
19:55 13:-
20:30 13:50
12:80 8:50
9:10 6:05

30:70 20:45
29:50 19:65
24:- 16:-
13:25 8:80
12:35 8:20
17:35 11:55
16:60 11:05
18:85 12:55

Björneborg
Borgå
Brahestad
Ekenäs
Fredrikshamn
Gamla Karleby
Hangö . . .
Helsingfors
lisalmi .

. .

Jakobstad
Joensuu
Jyväskylä
Kajana .
Kemi .

.

Kotka
Kuopio
Lahti .

S:t Michel
Nikolaistad
Nyslott . .
S:t Petersburg
Raumo . .

Sordavala

Tavastehus
Tammerfors

Uleåborg
Wasa

.

.

Torneå

Wiborg
Willmanstrand
Åbo via Karis 6. Hyvinkää . . . .
Åbo via Toijala
Åbo via Fredriksberg
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Resandehem
E. ERIKSSON, Drottninggatan 12.

J. HELGAS, Vestra Tullgatan 5.

Matställen.
E. ERIKSSON, Drottninggatan 12.

J. HELGAS, Vestra Tullgatan 5.
M. LINDHOLM, Alexandersgatan 5.
B. MALIN, Stora Trädgårdsgatan 14.
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HORDISKA AKTIEBAHKEH
Fil HIIIEL Iti IHSTM

Grundlagd 1872.

Eget kapital c:a 35 millioner.

Köper och säljer ryskt och utländskt mynt.

=== Fullständig bankrörelse. =

Lovisa kontor
öppet alla hälgfria dagar kl. 10-2. Telefon 49.
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Jbster Johansson
Drottninggatan N:o 8;

Klädningss och Blustyger af ylle och bomull.
Förkläden. Franska handskar. Vantar. Stort

urval handarbeten, * * « s -- -- s s t * = » s * t * --

Telefon 2 34.
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Lovisa Apotek.
DROGER OCH KEMIKALIER

endast från förstklassiga fabrik. RIKT OCH VÄL»

SORTERADT LAGER AF: Parfymer, tvålar, tand»
borstar, muns och hårvatten m. m.

LAGER

af naturliga och artificiella mineralvatten, äfven»
som alla slags källsalter. GUMMIVAROR och
FÖRBANDSARTIKLAR. BENZIN'
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Lovisa Droghandel
DROGER och KEMIKALIER, GUMMIVAROR
===== och FÖRBAN DSARTIKLAR. =====

RIKT OCH VÄLSORTERADT LAGER AF:

Parfymer, tvålar, tandborstar, mun» och hårvatten,
kammar, hårartiklar m. m., m. m.

FULLSTÄNDIGT LAGER AF FOTOGRAFITILL»
BEHÖR.

NATURLIGA och KONSTGJORDA
mineralvatten, källsalter. Alla slags badingredienser

och tillbehör.

FRUKTSAFTER. » BENZIN. » FRUKTGELEER.

77



SÖDERSTRÖM X SANDELL A. B.
försälja Herrekiperingsartiklar, Manufakturvaror,

Glas och Porsliner, Delikatesser, Sydfrukter, Bis»
- cuits, Kolonialier, Galoscher. =

För jordbrukaren:
Kraftfoder, Bigödsel, Remtyg och Rep.

SÖDERSTRÖM X SANDELL A. B.
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Lovisa Fiskexport* &

Frysinrättnings A. B.
tillhandahåller allmänheten med alla slag fisk
i sin fiskhall, som är öppen hvarje dag från ■
kl. 7 f. m.—7 e. m. Söndagar kl. 7—9 f. m.
Vid behof anskaffas äfven fiskkärl till mode» ■

— rata pris.

Telefon 300.
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ÖSTRA NYLANDS TIDNINGS- X
TRYCKERI Ä.-B:S TRYCKERI

PARKGATAN 2 » LOVISA

UTFÖR STÖRRE OCH MINDRE TRYCKARBE=

TEN EFTER NUTIDENS FORDRINGAR,

» » » » » SNABBT, VÄL OCH BILLIGT.
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J. LINDSTRÖMs

Bageri- & Konditoriaffär
invid salutorget

Rekommenderas.

Telefon N:o B.====

J. E. LINDBERG,
LOVISA.

Kötts» & Matvaruhandel,
Smör, ägg, ost & konserver. =^

Telefon 75.



J. SUNDSTRÖM
Slagteri, Kött-, Fläsk-, Korf-,
Smör-, Ost- och Ägghandel.

0000000

Alexandersgatan 4. - Telefon 127.

Wilhelm Rustafssom
Kött>, Kork, & Matvaruhandel,

Delikatesser. =====

Drottninggatan N:o 8. « » • -. « Telefon 264.



Ricliirl Gustafsson
invid Saltbodtorget. Telefon 185

KOSTYMTYGER,

FODERTYGER,
BOMULLSTYGER m. m.

KOLONIALIER,
KORTAVAROR,
FORSLINER,

SKODON,

FISKERITILLBEHÖR.



B. Himberg,
Östra Tullgatan 6.

Prima kolonialvaror.
Lampor, glas och porsliner m. m.

i Telefon N:o 108.

K. J. Sjöblom,
Bleck-, & plåtslageriaffär.

1 Ständigt lager af alla slags bleckkärl. |

Telefon 40.
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O. Lilj änder,
Stora Trädgårdsgatan N:o lO

Skodonsaffär.
Förfärdigar skodon på beställning samt utför re*

parationer snabbt, omsorgsfullt och billigt, s s s ?

Frans Holms
Skrädderiaffär
Rekommenderas.

Förstklassigt arbete !



Lovisa-Wesijärvi Järnväg.
Rederirörelse,

TRADE: Helsingfors-Valkom-Reval.

Agenter: i Lovisa, Lovisa—Wesijärvi Järnvägs Spe»
ditionsaffär. Telefon 141.

„ i Helsingfors, Konsul Axel Holmström.
Telefon 29 24.

Speditionsaffär, Valkorn.
JärnvägspcditoTelegramadress: Rautatiespedito Telefon 141.

Under ledning af stationsbefälet i Vals
kom åtager sig speditionskontoret spes
dition, skeppsklarering, förtullningar
m. m. äfvensom lastning och lossning
af allt slags gods, hufvudsakligast öf-
.. .. ver kaj, till moderata pris

Alla expeditioner
utföras med största omsorg och snabbt.
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K. A. NIEMINEN,
Västra Tullgatan 2.

_ Prima Kolonialvaror. :

Orgelharmonier, Zittrör & Kanteler,
Kemisk tvätt & färgning.

Emottages till tvätt och färgning fläckade och bläcka
Dams, Herr» och Barnkläder, promenadkostymer,
paletåer, klädningar, blusar m. m. till J. W. Olans
ders Nya Kemiska Tvätts & Skönfärgerianstalt i
Kouvola. —-- - ~=~-=

—

=~—

J. W. LINDEN,
Skoaffär.
Alexandersgatan 15.

Ständigt lager af såväl inhenska som utländska
skodon. Beställningar och reparationer emottagas
och utföras starkt och billigt.
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Anton Lindborg
Rak? & Frisersalong

Lovisa, Drottninggatan 17

Telefon 168.

- Rekommenderas. -

J. LÖNNQYISTs
- Frukt- & Kolonialaffär -

II i Fiskhallen II—

REKOMMENDERAS.

===== Telefon 2 70. =



Louise Hamberg,
Manufaktur- & Kortvaruaffär

Färdiga blusar,
Underkläder,

Strumpor,
Förkläden,

Spetsar

Drottninggatan 14."• * * Telefon 2 81.

J. I. LÅNTONEN,
Mariegatan 10. Telefon 93

Måleri», Färg», Tapets och Mattaffär.
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E. ERIKSSON,
Drottninggatan 12 Telefon 107

Café &. Resandehem.

Matservering,
Kaffe, The samt läskdrycker af flere olika slag.

Johan rontell.
Kolonialer i parti och minut.
Kraftfoder &• bigödningsämn.
Maskiner & jordbruksredskap.
Manufakturer & porsliner

samt ett välsorteradt lager af inhem»
ska och utländska Cigarrer m. m., m. m.
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E. LAVIKAINEN,
lIHMME.

ALEXANDERSGATAN 5.

VÄLSORTERADT LAGER AF FICK» & VÄGGUR.

REPARATIONER UTFÖRAS FORT, VÄL o. BILLIGT.

OSKAR FORSSTRÖM
Drottninggatan 15. Telefon 228.

Kolonialer, manufakturer och porsliner. Benzin
för automobiler och motorbåtar till billigt pris.

AGENT
för Första Ryska Brandförsäkr. bolaget grundadt

år 1827.
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Annonsregister.
ADVOKATBYRÅ.

Holm, Evert E se sid. 43

APOTEK.
Wahlroos, Georg „ „ 76

BAGERI* a KONDITORIAFFÄR.
Lindström, J ~ ~ 81

BANKER.
Föreningsbanken ~ „ 48
Landtmannabanken „ „ 54
Nordiska Aktiebanken „ ~ 74
Nylands Bank „ „ 41

BLECK* a PLÅTSLAGARE.
Sjöblom, K. J „ 84
Törnkvist, A. R ,

„ 51

BOK* a PAPPERSHANDLANDE.
Pettersson, John, ~ ~ 56
Wahlroos, Anna, „ „ 60

BRYGGERI.
Lehmann, H „ „ 49

CAFÉ.
Eriksson, E „ „ 90

DROGHANDEL „ „
77
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FISKHALL.
Lovisa Fiskexport a Frysinrättnin. A. B. . . se sid. 79

FÖRSÄKRINGSBOLAG
Fennia, brandf se omsl.
Patria, olycksfallf.

GULDSMED.
Alm, A. A., A.*B se sid. 55

HANDLANDE.
Forsström, 0., Kolonial* a manufakturhandel se sid. 91
Fontell, Joh.,

„ „ „ „ „ 90
Gustafsson, R., ~ „ ~ „ „ 83
Himberg, 8., „ „ „ „ „ 84
Lönnqvist, J., Frukt* a kolonialhandel ... ~ „ 88
Nieminen, K. A., Kolonial* a manufakturhand. ~ ~ 87
Nyholm, Joh., „ „ „ „ „ 1
Törnblom, A., „ „ „ ~ ~ 61
Söderström a Sandell A. 8., Kolonial*, manu:

faktur* a frukthandel „ „ 78
Söderström Ivar, Järn* a byggnadsmaterialieh. „ „ 50

HOTELL a RESTAURANGER.
Kasino „ „ 46
Kapellet

„ „ 44
Pension Central ~ ~

59
Societetshuset ~ „ 42

HVITVARUAFFÄRER.
Blomkvist H. a N „ „ 58
Hamberg Louise „ ~ 89
Johansson, Ester ~ „ 75

KARTONGFABRIK.
A. B. Kartong

„ „ 62
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MATVARUAFFÄRER.

Gustafsson, Wilhelm se sid. 82
Lindberg, J. E „ „ 81
Sundström, J „ „ 82

MÅLARE.

Lahtonen J. W , „ 89

MEKANIKER.
Johansson, K ~ „ 57

PENSIONAT.
Mossebackens Pensionat „ „ 40

RAK* a FRISERSALONG.
Ramsay, F. A. .

~ „ 2
Lindborg, Anton „ „ 88

SKODONSAFFÄRER.
Enberg, J. W. „ „ 63
Liljander, O „ „ 85
Linden, J. W. . . .

„ 87

SKRÄDDERIAFFÄR.
Bärlund, William „ „ 45
Holm, Frans „ ~85

SNICKERIAFFÄR.

Forsell, J. A „ „ 47

SPEDITIONSAFFÄR.
Lovisa*Wesijärvi Järnvägs A.*B:s Speditionsaffär „ „ 86

SPORT* a VELOCIPEDAFFÄR.
Alm, A. A. A.*B 55

URMAKARE.
Lavikainen, E „ „ 91
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Pris:
Med kartor 75 p:i,
utan kartor 25 p:i.


