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1  INLEDNING

Jussarö är en av de största öarna i Ekenäs skärgårds nationalpark, som år 1989
inrättades öster om Hangö udd. Den största ön i nationalparken, Älgö, är
belägen i den västra ändan av parken. Dessa två sedan medeltiden kända öar
skapar ramarna för nationalparken.1

Älgö är bättre lämpad för fast bosättning än Jussarö i den yttre skärgården. Trots
det har människan redan tidigt försökt bebygga också den bergiga Jussarön. De
tidigaste säkra beläggen för fast bosättning på ön är från 1700-talet, men det är
helt möjligt att den varit bebodd redan tidigare. Den första delen av föreliggande
undersökning behandlar förutsättningarna för bosättning på Jussarö och hur
denna stabiliserades.

Under 1800-talet uppstod ett livskraftigt fiskar- och lotssamhälle på Jussarö. De
geografiska förhållandena begränsade dock betingelserna för bosättning på ön.
För att kunna leva hade öborna ett stort behov av att upprätthålla kontakter med
omvärlden, fastlandet och andra bosättningscentra i skärgården. I och med att
lotsverksamheten inleddes stärktes statsmaktens grepp om ön och då gruvverk-
samheten inleddes på 1830-talet övertog staten även kontrollen över ön.
Jussaröbornas liv hölls förmodligen under noggrannare uppsikt än vad fallet var
med andra invånare i den yttre skärgården. I den senare delen av undersökning-
en utreds kronans verksamhet på ön, organiserandet av lotsväsendet och järn-
gruvans verksamhet.

Ett tredje tema för undersökningen är öborna själva, deras livsmiljö och livs-
kvalitet. Den här frågan har tacklats genom att utreda Jussaröbornas handels-
och äktenskapskontakter samt öbornas materiella välstånd och näringsfång.

Inom den historiska och etnologiska forskningen har byn ansetts vara en central
enhet. Byn är i geografiskt och administrativt hänseende en helhet inom vilken
det bildats vissa sociala grupper. Mellan byarna inom samma region kan t.o.m.
stora skillnader observeras ifråga om exempelvis spridningen av innovationer
och utformningen av de äktenskapliga fälten. Objektet för denna undersökning
är en ö. Jussarö utgör inte som förvaltningsenhet en självständig by, eftersom ön
hör till Busö by. Jussarös geografiskt isolerade läge och den sociala skillnaden
jämfört med byn på Busö erbjuder dock möjligheter att behandla Jussarö som en
by. Busöborna fick sitt levebröd främst av fiske, jordbruk och boskapsskötsel.
Näringsfången på Jussarö var lotsverksamhet och fiske.

Vid en analys av Jussarö som miniatyrsamhälle påträffas en klar orsak till be-
byggelsen på ön och till att öns näringar utvecklades. Samtidigt bör det dock
hållas i minnet att Jussaröborna inte var helt isolerade, utan att de hade
kontakter med världen utanför sin egen ö. Undersökningens slutledningar gäller
endast Jussarö, men det är dock möjligt att utgående från dem formulera vissa
generella hypoteser gällande bosättningen och näringsfången i den yttre
skärgården vid Finska vikens norra kust.

7
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Ekenäs stad, Pojo kommun och på sätt och vis även Ekenäs skärgård har
samtliga sin egen lokala historia. I förvaltningshänseende hörde

Ekenäs skärgård länge till Pojo socken och i församlingshänseende till Ekenäs
landsförsamling. Därför har Ekenäs stads historia inte berörts i denna undersök-
ning; det förefaller som om Ekenäs inte skulle ha betytt mera som centralort för
öborna i den yttre skärgården än andra orter. För undersökningen hade det
förvisso varit givande att med stöd av domböckerna utreda relationerna mellan
Ekenäsborna och skärgårdsborna. Man kan förmoda att Ekenäsbornas intressen i
högre grad har varit fokuserade till odlingsbara öar som är belägna närmare
staden. I föreliggande undersökning har dock domboksmaterialet medvetet
förbigåtts p.g.a. att en genomgång av dessa skulle ha varit alltför arbetskrävan-
de.

Bild 1. Ekenäs skärgårds nationalpark (avgränsad) jämte närmaste omgivning.
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Henrik Cederlöfs verk Farleder och lotsplatser i Ekenäs skärgård - I upplagan
1986, II upplagan 1989 - har givit stommen till denna undersökning. I sin bok
behandlar  Cederlöf den västnyländska skärgårdens farledshistoria och ger, med
särskild tonvikt på Jussarö och Hästö Busö, en bild av lotssamhällens uppkomst i
Ekenäs skärgård. Dels p.g.a. föreliggande undersöknings ringa omfattning och
dels p.g.a. det omfångsrika ämnesområdet, har många frågor antingen blivit helt
utan svar eller endast fått ett kort omnämnande. Av samma skäl har jag i många
fall i stället för originalkällorna nyttjat redan publicerat forskningsmaterial.

2  LÄGE OCH BERGGRUND

Jussarö (fi. Jussaari) är belägen 33 kilometer öster om Hangö centrum och 18
kilometer sydväst om Ekenäs centrum. Ön är en av skärgårdens yttersta och är
med hänsyn till sitt läge i havsbandet mycket stor. Jussarö har en areal på i det
närmaste 120 hektar.

Sundet mellan Jussarö och systerön Lill-Jussarö bildar en naturlig hamn som ger
ett utmärkt skydd för nästan alla vindar. Sålunda torde Jussarö redan länge ha
erbjudit ett skyddat ankringsställe för fartyg som seglade längs skärgårdsfarle-
den vid Finska viken. Antagandet stöds även av vrakfynden i sundet.2

Öns berggrund består av grovkristallin porfyrisk granit. Ytan på nybrutna
stenblock visar att graniten är mörkt rödgrå.3 Öns berggrund innehåller
järnmalm och därför ger inte kompassen alltid korrekt utslag i närheten av
Jussarö. Den här omständigheten noterades redan i början av 1600-talet av den
holländska kartritaren Lucas Waghenaer, som på sitt sjökort över den västny-
ländska skärgården markerade ett hemlighetsfullt kraftfält med magnetiska
störningar i Jussarö-trakten.4 Av de inom området förekommande bergarterna
har skiffern den största betydelsen för malmförekomsten. Skiffern utgör
emellertid den minsta gruppen av bergarterna i området; den förekommer
närmast insprängd som smala fragment bland gnejs, diorit och granit.5

Malmfyndigheten på Jussarö har dock stått för ett betydelsefullt inslag i öns
historia.

3  OM NAMNET JUSSARÖ

Frågan om namnet Jussarö har redan länge stötts och blötts av språkforskare.
Enligt språkforskaren Heikki Ojansuu skulle ordets ursprung finnas i det finska
namnet Jouhisaari. Den på 1200-talet använda formen Juxaræ6

 kan enligt Ojansuu
härledas från formen Jouhsaari, som i sin tur kommer från namnet Jouhisaari.
Ordet skulle småningom ha förkortats till formen Joussaari för att sedan ha fått
den i urkunderna förekommande formen Jussar.7 Ojansuu grundar långt sin
hypotes på ljudhistorisk bevisföring. Finskans ou motsvaras regelbundet i
svenskan av u och finskans hs har ersatts av formen ks. Enligt honom återger
namnet Jussarö, som i ett senare skede tillförts slutets ö, en finsk ljudutveckling
som skett först efter år 1300.8
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Ivar Westman för sin del utgår i sin avhandling om nyländska önamn, som
utkom något senare än Ojansuus undersökning, från antagandet att önamnet
ursprungligen har haft formen Juurisaari. Via regressiv assimilation har -rs-
förändrats till formen -ss-. Sålunda skulle Juxaræ, den form som används i den
danska farledsbeskrivningen itinerariet, vara en felskrivning av Jus(s)aræ. Slutet -
sari har inte förändrats till den svenska formen -sår, såsom i många andra fall.9

I sitt verk Farleder och lotsplatser i Ekenäs skärgård förefaller igen Henrik
Cederlöf att i första hand stöda en tredje teori, enligt vilken äldre skärgårdsbor i
alla tider har uttalat Jussarö med långt, betonat u-ljud och kort s-ljud. Enligt
Cederlöf stöder detta resonemang förmodanden som går ut på att önamnet bör
härledas från begreppet ljus, eventuellt från (fisk)gjuse. Cederlöf hänvisar även
till de motiveringar av teorin som framlagts av språkmannen J.M. Granit. Enligt
denne kan inte frånvaron av bokstaven l i ordet vara avgörande för härledning-
en, eftersom l-ljudet småningom försvunnit i svenskt språkbruk. Enligt Cederlöf
motiverar Granit också ordet ljus som en utgångspunkt för namnet med att det
säkert funnits något slags farledstjänst på Jussarö, någon typ av föregångare till
lotsplatsen. Cederlöf avvisar dock möjligheten att Jussarö skulle ha hyst fast
bosättning före 1700-talet. Samtidigt konstaterar han att det funnits goda
förutsättningar på ön för att bedriva sjöröveri med eldar som lockbeten.10

Forskningen kring ortnamnen i skärgården, liksom även den forskning som gällt
skärgårdens bosättningshistoria i sin helhet, har alltid varit förknippad med en
rejäl dos konkurrens mellan finska och svenska forskare. Vardera parten har
försökt nyttja ortnamnen som bevismaterial för bosättningens ursprung.

4  BOSÄTTNINGSHISTORIA

4.1  Bosättningen inom kustområdet

Kusterna, särskilt Finska vikens norra kust, förblev relativt länge utan fast
bosättning. Under förhistorisk tid har spridd bosättning kunnat förekomma vid
kusten. Bl.a. fynd från tiden för den s.k. Suomusjärvikulturen och fyndplatserna
för båtyxor berättar om detta.11 De i inlandet bosatta stammarna upprätthöll
handelsplatser vid kusten. Platsen för den mest omtalade av dessa, ”Tavasternas
hamn”, har fortfarande förblivit osäker. Ericus Olai, ”den svenska historiens
fader”, professor i teologi vid det nyinrättade Uppsala universitet 1477, ansåg att
denna hamn var landstigningsplatsen för det andra korståget. Ett förslag till
plats för hamnen ifråga har varit Rikala handelsplats i Halikko. Eftersom
tavasterna av hävd utsträckte sitt fiske ända till trakterna av nuvarande
Helsingfors och Borgå är det ändå möjligt att deras hamn har varit belägen
längre österut än Halikko.12

Först på 1200-talet, efter det andra korståget, började fast bosättning växa upp
vid den nuvarande nyländska kusten. Det torde vara säkert att en del av den
svenska bebyggelsen vid kusten har uppstått spontant och etappvis brett ut sig
från Åland.13 Förekomsten av namn som slutar med -böte kan anses vara ett av
tecknen på den svenska bosättningens utbredning. Redan Voionmaa framförde i
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tiden en hypotes om tolkningen av ortnamn med efterledet böte/bote. Enligt
honom bör de förstås som namn på forntida vaktplatser. Den i landskapslagarna
använda benämningen ”böta varper” kan tolkas såsom ”vakt, som i krigstider
hölls på höjder, för att genom antändande av uppresta trästaplar (vårdkasar)
tillkännagiva fiendens ankomst” (Schlyter). Själva ordet böte torde betyda
tecken, teckenberg. Ordet har utgått från det nordtyska verbet böten som
tillsammans med substantivet vur, som betyder eld, har inneburit tändande och
upprätthållande av eld. Även ord med ledet kas, kasa som förekommer vid
kusten i sydvästra och södra Finland har samma betydelse av vaktberg.14

Svenska ortnamn med slutleden -böte, som hänvisar till dessa varningsbål,
påträffas fortfarande utmed kusten med början i Kalmartrakten och fortsättning i
Stockholms skärgård, på Åland, i den åboländska skärgården ända fram till
trakten av Borgå. Här döljer sig även förklaringen till det namn skärgården vid
Finska vikens kust fått i Olav den heliges saga, Balagårdssidan, bålkusten.
Vakteldarna tändes då vikingarnas farkoster närmade sig och informationen om
faran som nalkades spred sig snabbare längs med kedjan av bål, kasar, än den
annalkande flottan.15

I den närmaste omgivningen kring Jussarö har Voionmaa påträffat ortnamnet
Bötesberget på Gullö. Platsens läge vid mynningen av Pojoviken har gjort den till
en viktig vaktstation. Ännu intressantare ur Jussarös synvinkel är den av
Voionmaa framförda hypotesen att ordet böte skulle ligga bakom önamnet Busö
(Butzöö).16 Takolander har satsat på ordet buz som ursprung för namnet Butzö.
Motsvarande ord i isländskan, bussa, betyder större skepp.17

Ovan presenterade tolkningar av namnet Jussarös etymologi pekar på en tidig
finsk bosättning inom området. I ett sådant fall skulle namnet ha kommit till
redan före den svenska kolonisationens början på 1200-talet. Spridningen av
namnen med ledet -böte är förknippad med den svenska kolonisationen. Gunvor
Kerkkonen har uppmärksammat namnen med ledet -boda, som påträffas i
området. Med undantag för Pojotrakten förekommer inte motsvarande namn,
åtminstone inte i påfallande utsträckning, någon annanstans vid våra kuster.
Den närmaste koncentrationen av boda-namn påträffas på Åland. I Sverige är
dessa namn vanliga. Enligt svensk forskning är dessa namn typiska medeltida
namn, som tidsmässigt kan hänföras till den senare hälften av 1200-talet.18

4.2  Den svenska kolonisationen

Av de uppgifter som föreligger om bosättningen i Pojotrakten under äldre
medeltid kan slutsatsen dras att området till en början hävdades av finsk
befolkning. De försvenskade ortnamnen i trakten är ett minne från denna tid.
Från och med 1200-talet börjar svenska nybyggare flytta in i området. Dessa
bosatte sig till en början på öarna19, men spred sig senare till inlandet. Uppenbart
drog sig den finskspråkiga befolkningen i det skedet tillbaka och möjliggjorde
därmed uppkomsten av en fast svensk bosättning.



12

Den svenska kolonisationsverksamheten som inleddes på 1200-talet utgör ett
kapitel för sig. Enligt Erikskrönikan koloniserades utöver Tavastland också den
östra delen av Nyland med ”kristne män”. Med stöd av vissa urkunder kan det
påvisas att kolonisationen fortgick ända till 1320-talet. Svenskar bosatte sig inte
bara i Östnyland utan också i de västra delarna av Nyland och t.o.m. i utmarker-
na i Egentliga Finland. Det är möjligt att det i detta skede flyttade svensk
befolkning ända upp till Tavastland. 20

Närmast förefaller det som om svenskarna skulle ha slagit sig ner inom
obebodda kustområden och endast i undantagsfall i trakter som sedan tidigare
var bebodda av finnar. Men å andra sidan hade det vid samma tidpunkt börjat
flytta folk från inlandet till kusten. Finnarna slog sig ner vid kusten i Viborgs län,
mynningen av Kymmene älv och uppenbart inom hela Borgå ås ådal.

Däremot förefaller det som om det skulle ha bott tavaster i området kring Lojo
vattendrag redan sedan tiden före den svenska kolonisationen, även om det
också finns en tydlig influens från Egentliga Finland inom regionen.21  

Den svenska befolkningen bedrev såväl fiske som jordbruk. Därför bör man
beakta att den svenska kolonisationen koncentrerades till ett smalt bälte utmed
havskusten.22

Gränsen mellan den finska och den svenska bosättningen framgår av sättet att
uppbära kyrkans tionde. Eljas Orrman har påvisat att gränslinjen ifråga i östra
Nyland relativt exakt följer höjdkurvan 20 meter över havet och i västra Nyland
höjdkurvan 40 meter över havet. Gränslinjen sammanfaller med Litorinahavets
högsta nivå.23

När de svenska nybyggarna invandrade till den finska kusten hade de endast
bågplogar som redskap för bearbetningen av jorden. I ett senare skede togs
plogar av gaffeltyp i bruk. Plogar av den här typen användes i Östersjöprovin-
serna, där den utvecklats särskilt för åkerbrukets behov. Enligt Vilkuna var
gaffelplogen senast på 1200-talet känd i Tavastland. Den av svenskarna i
begynnelseskedet använda plogtypen lämpade sig endast för bearbetning av
lättare lerjordar och begränsade därför den svenska kolonisationen från att breda
ut sig till det nyländska inlandets hårdare lerjordar. Tavasterna, som då redan
tagit gaffelplogen i bruk, kunde däremot tack vare den ta upp marker för odling
i randområden strax norr om de svenska nybyggarna.24

I Nylands bosättningshistoria under medeltiden kan man skilja på två klart
separata utvecklingsskeden. Under det första skedet saknade kusten bosättning
och området nyttjades av inlandets tavaster. Det jordbruk som bedrevs inom
kustområdet var i det här skedet av mycket blygsam karaktär. Belägg finns för
att säsongbetonat svedjebruk bedrivits i trakterna av Kyrkslätt och Vichtis.25 Det
andra skedet inleds när svenskarna kommer till kusten. De bosätter sig till en
början i skärgården, men flyttar så småningom längre in i landet. Flyttningen
längre bort från havet beror åtminstone till en del på odlingstekniken.
Bosättningens kustnära koncentration påverkade också befolkningens närings-
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struktur. En betydande del av befolkningen var sysselsatt inom maritima
näringar såsom fiske och seglation. Boskapsskötsel och jordbruk blev binäringar.

4.3  Den tidigaste bosättningen på Jussarö och nyttjandet
av ön

Busö jämte Jussarö hörde tidigare till Pojo socken men hör idag till Ekenäs.
Kerkkonen har daterat inrättandet av Pojo socken till tiden 1326–1359.26

I källskrifterna talas det, vid sidan av fastlandets skattsocknar, i Pojo även om en
särskild skattsocken i skärgården. Denna  skärgårdsskattsocken nämns för första
gången i uppbördslängderna för år 1451 och kallas i dem för Ekayryebol. Det året
betalade bolet 29 mark och 8 örtug i bolskatt.27 Enligt Maasalo är det fråga om
samma skattsocken som under 1500-talet gick under namnet Skäribol.28 I t.ex.
uppbördslängderna för år 1574 har två bönder antecknats som bosatta på Busö,
som hörde till skäribolet.29 Även Jussarö hörde till nämnda by. Till Skäribolet
hörde utöver Busö även byarna Sommarö, Hermansö, Odensö, Kopparö, Elgö,
Gettskär, Tofö, Espingskär, Elisö, Skatan, Hästö, Kurö, Backa, Skåldö, Nabben,
Sundö och Tvärminne. Med undantag för sistnämnda by var samtliga öbyar.

Skäribolets bönder betalade en särskild s.k. malaskatt, ett slags prästepenning30.
Busöbönderna betalade dessutom i flöteskatt tre fjärdingar torsk för Jussarö.31

Maajoki förmodar att de öar som underkastades flöteskatt ursprungligen varit
samfälligheter. Fiskeplatserna kring Jussarö kunde ursprungligen fritt utnyttjas
av alla fiskare inom omgivningen, men sedan förvärvade en av invånarna på
Busö ensamrätten till dessa fiskevatten, genom att gå med på att betala ½ tunna
torsk i året för denna fördel.32

I de skärgårdsbyar där det bodde malamän har notdragning varit den uppenbart
populäraste och mest effektiva fiskemetoden. I alla dessa byar har det funnits en
not, i de större byarna två eller t.o.m. tre. De viktigaste nyttofiskarterna har varit
torsk och strömming. Det påpekas ofta att Pojo Skäribols invånare inte hade
någon möjlighet att erlägga spannmålstionde. Det här visar att jordbruket haft en
relativt anspråkslös ställning bland dem.33

Under den senare hälften av 1500-talet och i början av 1600-talet minskade
antalet gårdar i skärgården. Nedgången var de facto en realitet trots att
minskningen delvis beror på vilseledande statistik och skattetekniska faktorer.
Inom Pojo Skäribol fanns det år 1556 ännu 47 malamän, men år 1600 hade antalet
sjunkit till 35. Samtidigt hade de 15 år fyllda familjemedlemmarnas antal i
malamännens familjer minskat i näbbskattelängderna. År 1550 fanns det i
genomsnitt fyra personer i nämnd ålder i familjerna, med andra ord t.o.m. fler än
inom det västnyländska jordbruksområdet, men år 1570 uppgick genomsnittet
till endast en person.34 Åren 1558–66 fanns det inom hela Raseborgs län 2 434
gårdar, åren 1634–35 hade antalet sjunkit till 1 462 och åren 1694–95 var antalet 1
586.35 Enligt von Koskulls beräkningar fanns det procentuellt mest ödehemman i
Pojo sockens skärgård år 1635. Då låg inemot hälften av gårdarna öde.36 Det
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förefaller som om avfolkningen skulle ha börjat tidigare inom Skäribolet än inom
de övriga delarna av Pojo socken.

Tabell 1. Antalet ödehemman i Pojo socken åren 1609-1701 enligt von Koskull.
37

                                                                                                                                               
1609 1635 1655 1680 1701

antal % antal % antal % antal % antal %
                                                                                                                                                
Dåvarande
Pojo socken 13 10 20 18 21 20 14 14 7 8
Ekenäs stad 6 30 5 35 2 20 2 18 3 33
Skärgården 19 42 19 49 10 30 9 28 6 20
                                                                                                                                                

Enligt Maajoki förklaras det minskade antalet malamän och gårdarnas
avfolkning av den allt tyngre skattebörda de långvariga krigen förorsakade.
Uppbördslängderna för näbbskatt och komålssmör avspeglar enligt honom inte
heller befolkningens faktiska minskning eftersom uppbörden av näbbskatt
mildrades p.g.a. det tilltagande armodet. Skatt uppbars endast av familjens
huvudman.38 Enligt Jutikkalas statistik lämnades sammanlagt 972 gårdar i
Raseborgs län öde under åren 1566 till 1634, medan antalet gårdar ökade med
bara 124 under följande period fram till år 1694. Avfolkningen kan inte ens
förklaras med det anmärkningsvärt stora antalet säterier som bildades under
perioden ifråga. Antalet säterier under motsvarande tidpunkter uppgick till
(1558–66) 27, (1634–35) 38 och (1694–95) 78.39

5  SJÖFARTEN

5.1  Jussarö som fästpunkt för sjöfarten

I det kapitel som behandlade det nyländska kustområdets bosättningshistoria
framgick att kusten under vikingatiden varit ytterst glest befolkad, så gott som
helt obebodd. Såsom tidigare konstaterats nyttjades området då av invånarna i
inlandet. Å andra sidan följde vikingarnas ryktbara sjötåg i österled den
finländska sydkusten. Enligt den tyska historieskrivaren och -berättaren Adam
av Bremens redogörelse över handelsvägen mellan Birka i Sverige och Novgorod
i norra Ryssland tog det fem dygn att avverka denna resa. Färden från Skåne till
Birka tog lika lång tid i anspråk.40

En beskrivning av segelleden har bevarats i det danska itinerariet från 1250-talet.
Startpunkt för farledsbeskrivningen är Utklippan i Blekinge skärgård söder om
Kalmar. Leden fortsatte via Ålands hav och den finländska skärgården. Enligt
beskrivningen passerade leden för Finlands del följande platser: Lemböte, Föglö,
Kökar, Aspasund (Aspö mellan Jurmo och Korpo), Revholm, Malmö (i Korpo),
Jurmo, Örsund (i Hitis), Hanghete-Cuminpe (nuv. Hangö), Glovikssund (i Tvärmin-
ne), Karienkaskæ (nuv. Älgö), Juxarae (nuv. Jussarö), Hesto-Horinsarae (i Barösund)
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och Purkal (nuv. Porkala). Från Porkala seglade man över Finska viken via Nargö
och Karlsö till Reval (Raeuelburgh).41

De i beskrivningen nämnda platserna är naturliga hamnar. De har kunnat
användas för att bida bättre väder vid stormar eller som handelsplatser. Det
faktum, att de låg långt från bosättning hindrar inte att de haft kommersiell
betydelse. Vid sidan av vikingarnas krigiska härnadståg användes leden också
för fredlig handel. Vid sidan av vikingarnas krigsskepp (navis longa), de större
långskeppen och de mindre snäckorna, seglade också bredare handelsskepp
(navis oneraria), knarrar, längs farleden. Knarrarna användes av allmogens
handelsmän (farmen ).42 För att skydda sig mot vikingarnas härnadståg uppförde
befolkningen försvars- och varningsanläggningar. Torsten Edgren har utfört
utgrävningar invid leden.43 Veterligen har några fynd inte påträffats på själva
Jussarö med omgivande holmar. Däremot finns det intressanta vrak i närheten
av ön.44

Bild 2. Den medeltida segelledens sträckning på Finska viken enligt M. Jokipii (1985, s. 38).

5.2  Förbindelserna med provinserna kring Östersjön  

För bosättningen vid kusten var sjöfarten ett livsvillkor. Sedan gammalt hade
kustens bönder upprätthållit handelsförbindelser med kusten söder om Finska
viken. Bönderna bedrev s.k. ”sebrahandel” med de där verksamma handels-
männen, vilket innebar att deras handelspartner, sebra (estniska söber, vän),
alltid var densamma. Finländarna bytte i allmänhet sina produkter, vanligen
strömming, till spannmål.

Kontakterna med Estland var minst lika betydande som kontakterna med det
finska fastlandet. Historiska källor ger belägg för aktiva kontakter med Reval.
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Till omnämnda handelspartner därstädes hörde Helmich Ficke, Walmar
Brockhusen och Lytke van Minden. För dessa handelsmän utförde skärgårds-
borna transporter.45 Under Gustav Vasas tid bötfälldes bönder som seglade till
Reval för olovlig handel. 46

Revelsgrundet öster om Jussarö minner om de forna kontakterna med Reval.
Namnet hänvisar till stadens tyska stadsdel som kallades för Reval av invånarna.
Å andra sidan kan namnet ha bevarats som en relikt av kontakterna med den
fornestniska provinsen Rävälä.47 Farleden till Reval gick förr förbi grundet.48  

5.3  Naturlig hamn i farliga vatten

Sundet mellan Jussarö och Lill-Jussarö har erbjudit ett utmärkt skydd för
farkoster. Hamnen hade länge stor betydelse och blev i och med inrättandet av
lotsstationen, gruvdriften och byggandet av fyren ännu viktigare.49 Det tidigaste
omnämnandet av sundet vid Jussarö finns i handlingar från år 1535. Då sökte
Anders Vestgötes fartyg skydd för höststormen i Jussarösundet den 12 oktober,
varvid Vestgöte undertecknade ett brev till rådet i Reval. 50

Senare under 1500-talet led ett svenskt fartyg skeppsbrott i den östra ingående
farleden till sundet. Av vraket återstår en av barlast täckt del av bottnen. I vraket
har det påträffats tre bronskanoner. På en av dem finns ett stort svenskt
riksvapen och på de två övriga Vasa-ättens vapen. Ännu intressantare är en
kanon av gjutjärn på eklavett. Det är sannolikt fråga om världens äldsta
kanonlavett av trä, tillverkad några tiotal år före den spanska stora armadans
seglats 1588. Man har inte lyckats identifiera vraket som därför kallas ”Jussarö I”.
Det förefaller att ha varit en lätt farkost avsedd för rodd och utrustad med några
kanoner.

Fartygstypen är känd bl.a. från Medelhavsområdet. Roddfarkoster av samma typ
byggdes under Gustav Vasas tid också i Helsingfors. Det har bl.a. framkastats en
förmodan att det skulle vara fråga om fartyget Hvita Falken, som sägs ha förlist
vid ”Hussarö” på Åland.51

I sundet ligger också en brigg eller skonare som led skeppsbrott i slutet av 1700-
talet. Fartyget ligger på 14-16 meters djup i sundets västra mynning. Fartyget är
relativt väl bibehållet.52 Fartyget kallas ”JussaröII” och har enligt sägnen varit
den holländska ”Silverbrigg” som år 1783 förliste i trakten. Ett senare antagande
är att vraket skulle vara det engelska fartyget Constant Trader som sjönk år 1785
på sin färd mellan Bordeaux och St. Petersburg. Enligt det senaste antagandet
skulle vraket vara briggen Graf Nikita som år 1784 sjönk på sin färd mellan
Lybeck och St. Petersburg.53

Skeppsbrotten var även till nytta för skärgården. Redan tidigare berördes hur
sjörövare lurade fartyg på grund genom att tända signaleldar på fel platser. Men
det hände naturligtvis också att fartyg led skeppsbrott på ”normalt” sätt. Det var
inte ovanligt att haveristerna även i sådana fall plundrades och resterna av
vraken kunde ge ett utmärkt virke.
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År 1862 led den engelska briggen Corsair skeppsbrott på södra sidan av Jussarö.
År 1876 strandade den tyska briggen Sih Dien vid Österbådan två mil från
Jussarö. I januari 1876 påträffades det norska fartyget Richard Cobden två mil
väster om Jussarö. Fartyget hade råkat i en storm, men själva händelseförloppet
kunde aldrig utredas eftersom fartyget var öde då det påträffades. I januari år
1880 föll den engelska briggen Delicat offer för en snöstorm i närheten av Jussarö
på vägen från Viborg till Wisbeach.54

En olycka av betydligt mera förödande art var finländska MS Eiras grundstöt-
ning år 1969. Eira, som fått bottnen uppsliten, bogserades från grundstötnings-
platsen och förankrades omkring 1,6 sjömil sydost om Längden. Samma kväll
sjönk Eira med sin last på 5 000 ton kalksten och 80 000 liter olja i tankarna. Oljan
började stiga upp till ytan och bredde ut sig över stränderna inom sektorn Julö-
Jussarö. Till platsen kom svenska Olje Destruction AB för att avlägsna oljan, men
när isarna lade sig blev arbetet på hälft.55

5.4  Lotsverksamheten organiseras 

Den stora segelleden genom Ekenäs skärgård, i själva verket flere parallella
leder, tjänade ännu på 1600-talet som huvudfarled för sjöfarten på Finska viken.
Den var skyddad för det öppna havets vågor och vindar, men slingrig och full av
grund. Seglandet på leden förutsatte användning av lots. Från och med medlet
av 1500-talet började så småningom ett heltäckande mönster av statliga
lotsplatser ta form, men redan tidigare hade fiskarbönderna i området lotsat
fartyg.

I samband med att lotsväsendet började byggas upp förutsattes det att åboarna
på hemmanen intill farlederna skulle ställa sig till förfogande för lotsningsupp-
drag på kronans fartyg. I gengäld erhöll de skattelättnader, fritt uppehälle
ombord på fartygen samt lön, som vanligen erlades i form av säd. I bestämmel-
serna gjordes det skillnad mellan årsbetjäning - i praktiken linjelotsar - och
hamnstyrmän. Till de förstnämnda erlades i början av 1600-talet åtta tunnor säd
per år, hamnstyrmännen fick fyra tunnor. Avlöningen ändrades år 1615 på så
sätt att alla erhöll fyra tunnor per år för att sedan ånyo ändras år 1626 då lönen
steg till sex tunnor. Omnämnanden av lotsfriheter gällande Alglo, Busö,
Espingskär och Tvärminne förekommer regelbundet.

Från och med 1630-talet började flottan värva yrkeslotsar, styremän. Följden var
att den lokala organisationen började förfalla. Samtidigt började fartygens
sjövärdighet förbättras och farlederna flyttades bort från den inre skärgården
längre ut till havs. Lotsväsendet led också av att skärgården avfolkades. Efter
stora ofreden (1709-1721) omorganiserades lotsväsendet. Nu inrättades fasta
lotsplatser med ordinarie avlönad bemanning.56
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Bild 3. Redan på 1700-talets sjökort har lederna i omgivningen kring Jussarö lodats noggrant.
Johannes Hahns karta från 1751. Museiverket, marinhistoriska byrån.

År 1679 tillsatte Sveriges amiralitetskollegium uppsyningsmän för att övervaka
lotsväsendet. Med uppgift att i första hand sörja för sjömärken, stationerades
minst två kompetenta lotsar i varje kuststad och på varje lotsstation. Med stöd av
en följande år given förordning förordnades lotsar även till Stralsund, Stettin,
Riga, Reval och Narva. Lotsväsendets utveckling visade sig förlöpa ytterligt
långsamt. I början av november rapporterar amiralitetskollegiet att lotsar
fortfarande inte tillsatts i Ingermanland, Estland och Finland.57

Efter freden i Åbo år 1743 utarbetade amiralitetskollegiet en förteckning över
lotsplatserna vid Finska viken. Enligt förteckningen fanns det tre lotsplatser i
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den västnyländska skärgården: Barösund, Tvärminne och Hangö udd. Busö
nämns första gången i Hahns kartmaterial från början av 1750-talet. Enligt
anteckningarna fanns det en ”hielpelots” på Busö. Med tanke på den betydelse
Busö hade haft tidigare kan man förmoda att det gamla lotssystemet ännu levde
kvar vid sidan av det officiella. Enligt Cederlöf nämns Busö första gången som
lotsplats i en lotsrulla av år 1760.58

5.4.1  Jussarö blir lotsplats      

Det första omnämnandet av en lots på Jussarö är från år 1800.59 Cederlöf noterar
att anteckningar i Ekenäs församlings kyrkoböcker ger vid handen att den första
lotsen fanns på Jussarö år 1807.60 Andersins ”Beskrifning öfver Finlands
Sjömärken m.m. 1724–1900” upptar inte Jussarö bland lotsplatserna år 1813.61

En uppgift från år 1813 antyder att det skulle ha funnits lotsar på Jussarö eller en
plats för lotsbyte i närheten av Jussarö. Enligt anteckningen hade fartyget Gustaf
af Åbo, som var på väg från Åbo till Reval lotsats i Ekenäs från havet till
Jussarö.62

Lotsverkets första matrikel har antecknats börja fr.o.m. år 1816, men togs
uppenbart i bruk redan år 1813. I juni 1813 förordnade uppsyningsmannen i
Ekenäs Lotsfördelning, löjtnanten Gustav Daniel Brodd, en lots att dejourera på
Jussarö.63 Matrikeln nämner inte Jussarö lotsstation särskilt, men nog två
Busölotsar, Matts Sjöström och Anders Lundberg, vilka antecknats bo på Jussare.
Vardera hade antagits till reservlotsar 28.7.1812. Varderas lotskarriär avbröts
redan i december 1813 då de avskedades anklagade för stöld.64 Redan tidigare
samma år hade dessa lotsar varit instämda till rätten anklagade för skadegörelse
som de förorsakat jakten Catharina, som ägdes av ryttmästare Hisinger.65

I december 1813 utnämndes nya lotsar till Jussarö. Gustav Abrahamsson
förordnades till ön i medlet av månaden och Anders Johan Österlund på själva
julaftonsdagen. Vardera var reservlotsar. Kriterierna för valet av dem torde vara
typiska för de kriterier som ställdes på lotsar i allmänhet. Abrahamsson sades
vara en nykter och god lots och hans far hade varit lots. Österlund för sin del var
en nykter och god lots som behärskade farlederna från Busö via Ekenäs till
Åminne. Vardera bosatte sig som lotsar på Jussarö. Samtidigt antecknades
Jussarö i lotsförteckningarna som en egen lotsplats. Som lotsplats var Jussarö då
underställd Busö (Busö Yttre Lotsplats).66

Jussarö ordinarie lotsdejourering hade nu inletts. Den 19.9.1829  nämns en
ordinarie lots på Jussarö första gången i lotsverkets matrikel. Han hette Anders
Johan Österlund. Samma år ser han ut att ha flyttat bort från Jussarö för att
bosätta sig på Espingskärs lotshemman.67 Till ordinarie lots på Jussarö utnämn-
des år 1841 Johan Henric Lundberg, en son till Anders Lundberg, som tidigare
fungerat som lots och sedermera slagit sig ner på Jussarö som torpare. Johan
Henric hade tidigare varit förlagd till Jussarö, men den 10.4.1838 blivit förflyttad
till Busö Inre Lotsplats som lotsålderman.68 Längre fram nämns han som äldre
lots på Jussarö.69 Förvaltningsmässigt förblev Jussarö underställt lotsålderman-
nen på Busö. Där fanns enligt handlingarna endast en äldre lots, men inte någon
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lotsålderman,70 (som var den högste lotsen på lotsstationen jämte underställda
lotsplatser).

5.4.2  Lotsarnas avlöning

Lotsarnas lön betalades av staten. År 1851 fick en äldre lots 40 rubel silver i året,
en yngre lots 30 rubel silver och en extraordinarie lotslärling 15 rubel silver.71

Samma år kostade en tunna korn 3,43 rubel silver, ett lispund smör 2,15 rubel
silver och en tunna saltad strömming 5 rubel silver.72 Åtminstone fr.o.m. år 1858
betalade staten utöver den egentliga lönen en särskild hyrespenning åt lotsarna.
Året ifråga uppgick det nya tillägget till tio rubel silver för äldre och yngre lotsar
samt till fem rubel för lotslärlingar.73

År 1866 anges lönerna för första gången i mark. Det året erhöll en äldre lots 240
mark i lön och 40 mark i boendevederlag, en yngre lots 120 mark i lön och 40
mark i boendevederlag och en lotslärling 60 mark i lön och 20 mark i vederlag.
Extraordinarie lotsar och extraordinarie lärlingar fick inte regelbunden lön.74

Samma år kostade en tunna havre 13,41 mk, ett lispund rågmjöl 1,90 mk, potatis
0,33 mk kappen, färskt nötkött 3,95 mk lispundet, saltströmmingen 2,30 mk
lispundet och barrbrännved 9,73 mk famnen.75

5.4.3  Lotsstationens byggnader på Jussarö

Till sitt yttre var den första uppassningsstugan för Jussarö-lotsarna anspråkslös.
Lotsarna bodde i sina egna stugor vid öns norra strand. Av de första lotsarna
bodde åtminstone en del sedan tidigare på ön.76 Med andra ord var staten inte
tvungen att bygga bostadshus åt dem. År 1818 klagade A.J. Österlund hos
lotsmajoren över bostadseländet. Senare samma år kunde kronolänsman
Helsingius meddela lotsmajoren, att lotsarnas bostadsfråga på Jussarö tillsvidare
var löst.77

Sannolikt saknade Jussarö under de första tiderna helt något slag av uppass-
ningsstuga. Det berättas att lotsarna åtminstone under någon period skaffade sig
en utkikspost genom att helt enkelt kliva upp i en hög och bastant tall på det som
senare skulle komma att kallas Lotsstuberget.78 Våren 1859 byggdes en
uppassningsstuga för lotsarna på just det här berget. Byggnaden var anspråkslös.
Det lilla stockhuset var nästan sex meter brett, något längre på den andra leden
och drygt fem och en halv meter högt upp till takåsen. Lotsstugan kunde värmas
upp. I närheten av lotsstugan restes samma år en stång för signalflaggan.79 År
1883 fick lotsstugan en tillbyggnad, ett slags utkikstorn med väggar och fönster.
Tornet hade en golvyta som var cirka en fjärdedel av det ursprungliga husets.
Längden var 3,56 meter och bredden 2,52 meter. Efter tillbyggnaden av tornet
steg byggnadens höjd till 7,87 meter. Byggnaden var gulmålad.80 På goda
grunder kan det antas att den år 1859 byggda uppassningsstugan inte var
lotsarnas första byggnad på Jussarö (se bilaga 1, byggnader och platsnamn på
Jussarö).
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Våren 1918 under frihetskriget låg Jussarö lotsstation en kortare tid öde.
Utvecklingen gick mot en omläggning av lotsväsendet inom regionen. Hästö-
Busö blev på nytt centrum. Sommaren 1927 togs lotsarnas  uppassningsstuga på
Jussarö ner och flyttades till Norrberget på Hästö-Busö.

Bild 4. Jussarö-lotsarnas uppassningsstuga. Museiverket, marinhistoriska byrån.

Andra världskriget medförde en lägesförändring. Under fredsförhandlingarna
1940 krävde Stalin att Finland skulle utarrendera Hangö udd eller ögruppen
Hästö-Busö, Koö och Hermansö till Sovjetunionen. Finland erbjöd Jussarö. Men
Hästö-Busös strategiska betydelse var så stor att Sovjetunionen inte avstod från
sitt krav på öarna. Härav följde att lotstationen flyttades från Hästö-Busö till
Jussarö. Under vapenstilleståndstiden var trafiken i skärgården till en början
livlig, men återgången till det normala blev temporär. I och med att fortsätt-
ningskriget bröt ut 1941 lamslogs sjöfarten åter en gång. Försvarsmakten övertog
kontrollen av Jussarö. Trots kriget var dock lotsstationen på Jussarö bemannad.
Lotsstationen fanns på sin tidigare plats vid Västerviken.
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År 1959 fattade Oy Vuoksenniska Ab beslut om att inleda gruvdrift på Jussarö
och anlägga en hamn i Västerviken. Den gamla lotsbyn var dömd att försvinna.
Två år senare koncentrerades lotsarna i Västra Nyland till en nyinrättad
lotsstation i Koverhar, där en ny uppassningsstuga byggdes. Processen att
koncentrera lotsverksamheten fortsatte år 1978  och alla lotsar i regionen
stationerades då i Hangö.81

5.5  Jussarö fyr

År 1811 föreslog lotsmajor Brodd för regeringskonseljen bl.a. att det skulle
byggas en fyr på Jussarö. Han föreslog också att det i Jussarö-fyren skulle
installeras en termolysningsapparat av en typ som han själv konstruerat.82

Lotsmajorens förslag fick understöd av intendentämbetet, men någon fyr
byggdes inte. Jussarö fyr förblev på båkstadiet. Som sådan nämns den under de
därpå följande åren.83

På Lotsstuberget mitt på ön (se bilaga 1) finns en rund stenfot. Det har bl.a.
antagits att båken skulle ha varit placerad här och att den samtidigt skulle ha
fungerat som lotsarnas utkiksplats.84 Sannolikare är att spirbåken varit placerad
på en av de uddar som söderut skjuter ut i havet.85 Under första världskriget
fanns det också en rysk station för trådlös telegrafi på Lotsstuberget. Stationen
byggdes 1915 och i bemanningen ingick tre soldater och en kvinna. Sedan
revolutionen brutit ut brände stationens personal sin kasern och flydde från
Jussarö. Rymmarna blev upphunna på Storö där de arkebuserades.86

Det finns belägg för att Jussarö fick sin första fyrbåk år 1811. Den betydelse
skogen hade som sjömärke var dock av betydligt äldre datum. Det är inte bara
storleken som gör Jussarö speciell i den yttre skärgården utan även det att ön är
skogbeklädd. Den kan urskiljas redan på långt håll. Som ett sådant sjömärke
torde Jussarö ha tjänat i alla tider.87 I samband med omstruktureringen av
lotsväsendet på 1800-talet observerades skogens betydelse. År 1841 inspektera-
des ön av hovrådet Otto Furuhjelm. I sin rapport underströk han skogens
betydelse och ville skydda den mot fällande och exempelvis kolning.88 Inom de
närmaste trakterna på fastlandet fanns det ett flertal järnbruk med ett konstant
behov av träkol.

År 1880 tillsattes en kommitté med uppgift att utreda behovet och placeringen av
nya fyrar och andra säkerhetsanläggningar för sjöfarten. Åtta år senare fattade
senaten beslut om att i överensstämmelse med kommitténs förslag bygga en fyr
på Jussarö. I fyren installerades en sk. lysningsapparat av andra ordningen
(Petromaxtyp). Behovet av fyren motiverades med de orienteringssvårigheter
magnetiska störningar i området förorsakade.89 Fyren placerades på Jussarös
sydudde, den s.k. Tulludden (se bilaga 1).90

Ritningarna till fyrtornet hade utarbetats redan år 1887 av arkitekt F. Granholm
vid Öfverstyrelsen för allmänna byggnader. Den cylinderformade byggnaden
murades av tegel upp till cirka 60 fots (ca 17,8 m) höjd. Den översta delen bestod
av en rund lykta av järn med glasfönster. Här placerades fyren. Såväl fyrlyktan
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som den egentliga ”lysningsapparaten” beställdes från Frankrike. Inne i
tegeltornet fanns en spiraltrappa och runt lyktan på tornet löpte en balkong av
järn. Fyren byggdes på berget på en nivå av 50 fot (knappa 15 m) över havet.
Fyrbyggnadens slutliga höjd blev 70 fot (ca 20,8 m). Murningen av tornet
inleddes sommaren 1889. Arbetet utfördes på entreprenad av byggmästare
Jansson från Helsingfors och övervakades av arkitekt Nandelstadt och
byggmästare Widstrand.91

På senhösten 1891 var fyrbygget klart. Byggnads- och installationskostnaderna
uppgick totalt till 126 991 mark. ”Lysningsapparaten” var en lyspetroleumlampa
av Petromax-typ med strumpa.  Behövligt bränsletryck åstadkoms med en enkel
handpump. Ljussignalen producerades av en roterande skärm med inbyggda
linser och färgsektorer.92 Fyrens ljussignal bestod av stadigt vitt sken och två på
varandra följande röda blinkar. Fram till år 1900 var den mot fastlandet vettande
sidan av fyrenslykta täckt med plåtskivor. Från och med nämnda år började
fyrens ljus visas runt hela horisonten. Fyrtornet var målat i omväxlande vita och
röda bälten (se pärmbilden).93

Fyranläggningen sköttes av en fyrmästare och tre fyrvaktare. Fyren tändes vid
solnedgången. Samtidigt började den första vaktturen som sträckte sig till
midnatt. Den andra vaktturen började vid midnatt och räckte till solens
uppgång. Den fyrvaktare som hade jour måste vara uppe i tornet hela tiden. Den
tredje fyrvaktaren hade frivakt. Dagarna utnyttjades för underhåll av fyren:
linserna putsades och petroleumbehållaren fylldes på. Lyspetroleum levererades
med båt till Jussarö i stora ekfat, vanligen med inspektionsfartygen Eläköön eller
Suunta. Fyrens lysningsapparat representerade senaste teknik inom området.
Den var konstruerad så att den inte kunde slockna av sig själv.94

Av en på platsen utarbetad promemoria att döma var fyren kring sekelskiftet i
ganska dåligt skick. Petroleumrören hade spruckit på tre ställen, dörren till
balkongen hade gått sönder, kaminen jämte skorsten var i dåligt skick,
vaktrummets golv var svagt och rappningen på vaktrummets väggar och i
trappuppgången hade flagat. Någon ringklocka hade aldrig installerats i fyren.95

Samtidigt med fyren uppfördes ett bostadshus för fyrpersonalen norr om fyren
(se bilaga 1). Fyrmästaren flyttade in i en bostad med två rum och kök i husets
södra ända. Fyrvaktarna flyttade in i den andra ändan där var och en av dem
hade ett rum samt en spis i ett gemensamt kök.96

Till fyrens byggnader hörde också en magasinsbyggnad av stock. Av misstag
hade magasinet uppdelats i bara fyra avdelningar då det byggdes, trots att det
utöver fyrens avdelning behövdes en egen för var och en av fyrpersonalen. År
1894 byggdes det ett särskilt förrådsrum för fyrmästaren. Fyrens källare murades
av granit. Den fyrkantiga byggnaden, vars sidor mätte 5,4 meter måste p.g.a.
berggrunden muras ovan markytan. Väggmurarnas tjocklek mätte 1,2 meter.
Vintertid var källaren för kall, måhända just för placeringens skull. År 1895
murades det en ugn för uppvärmning i källaren.     
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Ytterligare hörde ett vedlider uppfört av bräder och ett utomhusavträde till
fyrbyggnaderna. Friskt bruksvatten fick fyrboarna från en 2,5 meter djup brunn.
Redan 1889 byggdes den första bryggan vid stranden nedanom fyren. År 1894
färdigställdes en stadig brygga som låg på stenfyllda brokistor. År 1889 byggdes
också broar och trappor för att göra det lättare att röra sig mellan landbacken och
bryggan.97

Vid sekelskiftet var bostadshuset inget att skryta med. Yttertaket var i dåligt
skick, likaså innertaket i fyrvaktarnas kök. Vinden drog igenom alla väggar. I
husets källare flödade vatten och av den vita färgen på byggnadens hörnbräden
fanns det knappt någonting kvar. Regnvatten strömmade via ventilationsröret in
i den källare fyrpersonalen disponerade. Trapporna upp till förrådsmagasinets
vind var oanvändbara och magasinet även i övrigt i dåligt skick. Bastubyggna-
den höll inte värme och bastuugnen kunde inte användas. Därför byggde
fyrvaktaren Viktor V. Sjöblom sig ett eget hus vid den vackra hamnlagunen
nordväst om fyren.98 Förhållandet mellan de fyranställda och lotsfolket var inte
det bästa möjliga. Särskilt bristen på brännved tärde på relationerna.99

5.6  Sundharu fyr

Efter första världskriget tändes Jussarö fyr igen, men nya planer hade redan
utarbetats: enligt dem skulle fyren flyttas ut till Sundharun - bort från det stora
området med grynnor och magnetiska störningar. Redan 1817 hade myndighe-
terna låtit bygga en spirbåk på Sundharun omkring två sjömil sydsydväst om
Jussarö. År 1824 kullstörtades Sundharubåken av en svår storm, men återupp-
fördes redan följande år. Den nya båken rödmålades. Efter Krimkrigets utbrott
1854 revs båken på Sundharun såsom alla andra sjömärken i skärgården. Då
kriget var till ända 1856 byggdes båken upp igen och genomgick 1864 en
grundlig reparation. År 1890 förstördes Sundharubåken än en gång av stormar.
På platsen uppfördes två år senare en 10,36 meter hög konstruktion, som
påminde om en kåta. Den södra sidan målades vit, de övriga röda. Konstruktio-
nen höjde sig drygt 19 meter över havet.100

År 1922 fattade sjöfartsstyrelsen beslutet att släcka Jussarö fyr och uppföra en ny
fyr på Sundharun. Bakgrunden till flyttningen var förutom önskan att få trafiken
utflyttad till tryggare vatten även föresatsen att spara personalkostnader samt
det faktum att fartygen blivit större. Enligt beslutet blev den nya fyren
helautomatiserad och därmed obevakad. Genom att utnyttja ny teknik blev den
nya fyren avsevärt säkrare än den gamla. Fyren konstruerades av Ingenjörbyrå
Alfred Palmberg, blixtljusapparaten levererades av firman Julius Pintsch i Berlin
och dissousgasackumulatorerna av Ab Gasaccumulator i Stockholm. Platsen på
vilken den nya fyren uppfördes var den bästa tänkbara. Klippan var tillräckligt
hög, vågorna kunde inte ens under de värsta höststormarna nå fyrtornet.

Efter att den nya fyren tänts den 20.11.1922 stod Jussarö fyr oanvänd. Den 12
mars 1940 sprängdes övre delen av tornet i luften. Den ansågs vara en alltför
användbar orienteringspunkt för fienden. Basdelen av tornet står fortfarande
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kvar och används som utkikstorn för den sjöbevakningsstation som inrättades på
platsen år 1930.101

5.7  Sjöbevakningsstationen
102

Jussarö sjöbevakningsstation inledde sin verksamhet år 1930 i fyrvaktarnas
gamla bostadshus på Tulludden. Stationens första chef var sjöbevakningsbåts-
man Björklund. Stationens bemanning bestod av sammanlagt fem man och en
kock. Till sin disposition hade stationen en liten vindruteförsedd kustbevak-
ningsbåt samt en snabbgående båt.

Verksamheten under stationens första tio år fylldes i första hand av kampen mot
smugglingen. Den mest dramatiska händelsen inträffade den 19 oktober 1931.
Den snabba motorbåten NV 33 under befäl av Björklund mötte då en smugglar-
båt som stannade efter varningsskott och förföljelse. Båten togs på släp och den
ena av smugglarna flyttades över till sjöbevakningens båt. Sjöbevakaren Gideon
Wulff hoppade över i smugglarnas båt för att bevaka smugglaren Bror Bäckman.
Efter halvannan timme hörde Björklund ett skott. Han kastade en blick på
smugglarbåten och såg hur Bäckman siktade med sin pistol på Wulff, som
skadats av det första skottet. Bäckman avfyrade sitt vapen och Wulff fölldöd ner
i båten. I samma ögonblick riktade Bäckman sitt vapen mot Björklund och
avlossade ett flertal skott. Björklund hann kasta sig ner på durken och besvarade
elden tillsammans med maskinföraren Lindgren. Under eldstriden sårades
Björklund och bogserlinan som förenat båtarna gick av. Smugglaren Bäckman
påträffades följande morgon på Skälö där han burit iland en del av spritlasten.

Spritsmuggling till Finland hörde till vardagen även under 1950-talet. År 1959
stoppade bevakningsfartyget Koskelo under befäl av undersergeant K. Säteri
smugglarfartyget Fiskö sydväst om Skälö. Ombord på fartyget beslagtogs 15 000
liter holländsk sprit.

År 1940 flyttades sjöbevakningsstationens verksamhet till Modermagan och
därifrån vidare år 1941 till Kummeludd på Skåldö. Därpå följande år flyttades
sjöbevakningsstationen till Tvärminne. Efter fredsslutet kunde sjöbevaknings-
stationens verksamhet åter fortsätta på Jussarö, dit stationen återflyttade år 1945.
År 1955 inledde Oy Vuoksenniska Ab undersökningar av möjligheterna att
inleda gruvdrift på Jussarö. Gruvbolagets första kontor på platsen inrymdes i det
gamla bostadshuset som använts av sjöbevakningsstationen. Följande år i
november överläts hela byggnaden till Vuoksenniskabolagets disposition och
sjöbevakningsstationen indrogs.

Avbrottet blev dock kort. Sommaren 1957 inleddes sjöbevakningsstationens
verksamhet på nytt i den gamla byggnaden. På sensommaren stationerade
Hangö kustartillerisektion fem beväringar i sjöövervakningsuppgifter på Jussarö.
De kunde inlogeras i utrymmen som Vuoksenniskabolaget inte hade använd-
ning för. Beväringarna inledde vakttjänst i öns gamla fyrtorn. Samma år var man
nödgad att arrangera sjöbevakningsstationens mjölkförsörjning på nytt. Den
sista Lill-Jussaröbon, lotsen Oskar Stenlund avled och fastigheterna såldes till Oy
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Vuoksenniska Ab. Stenlund hade hållit sig med två kor och sjöbevakningsstatio-
nen brukade köpa en del av mjölken.

Byggnadsarbetena på en ny station inleddes år 1962 och därpå följande år kunde
stationen flytta in i nya utrymmen. Samma år besökte president Urho Kekkonen
Jussarö gruva. År 1968 inledde Sovjetunionen ett aktivt trålfiske efter strömming
ute på det öppna havet. Fisket bedrevs vanligen alldeles intill finländskt
territorialvatten. Tyngdpunkten för sjöbevakningsstationens verksamhet låg vid
den tiden särskilt på övervakningen av fiskefartygen. I detta arbete kunde
kustfortets radar användas som hjälpmedel. Gruvdriften hade lagts ner året
innan och gruvbolagets bryggor kunde nyttjas av sjöbevakningen. Bryggorna var
välkomna, för den intensifierade övervakningen på havet hade ökat behovet av
stödjepunkter för de större bevakningsfartygen.  

6  JUSSARÖ JÄRNGRUVA

6.1  Jussarö-malmen påträffas

Under den svenska tiden var järnindustrin i Finland i stor utsträckning hänvisad
till importmalm. Den inhemska järnmalmen var fattig och innehöll stora
mängder biämnen, sjömalmen innehöll fosfor och bergmalmen koppar- och
svavelkis. När man inte kunde avlägsna dessa biämnen ordentligt blev det
framställda järnet sprött. Järnbruken i Finland, t.ex. Fiskars, Tykö, Billnäs, Svartå
och Fagervik importerade råvaran från Sverige. Utöver det av bruken använda
stångjärnet importerades även järnmalm från Sverige, särskilt från Utögruvan.
Malmen rostades i Finland. Trots den svaga råvarutillgången i Finland gav
kronan järnindustrin sitt stöd, för i Finland fanns det tillräckligt med virke för
masugnarnas behov. Tillgången på träkol, som länge förblev en nödvändig-
hetsvara i processen, blev allt knappare i Sverige. T.ex. i Bergslagen rådde det
direkt brist på virke.103

Sjöfararna observerade redan tidigt de magnetiska störningarna i Jussaröområ-
det. Första gången de magnetiska kraftfälten kring Jussarö markerades på ett
sjökort var i den av holländaren Lucas Janzoon Waghenaer uppgjorda sjöfarts-
guiden Spieghel der Zeevaerdt (Sjöfararens spegel), som utgavs under 1600-
talets första decennium. Något sydost om en ö som tydligt avser Jussarö har ett
grund med namnet Zeilsteen (på svenska Segelstenen) utmärkts. Det svenska
ordet segelsten kan härledas från det fornsvenska saeghlsten, i egentlig betydelse
magnet, men snart överfört till innebörden kompass. Också Waghenaers
efterföljare, den holländska kartritaren Johannis van Keulen, markerade på
samma sätt som företrädaren Jussarö och den magnetiska Zeilsteenen på sin
egen karta av år 1694.104 År 1644 publicerade (åldermannen för de svenska
kronolotsarna överättarens komm.), Johann Månszon, sin sjöfartsguide Siö-Book
om Siöfarten i Öster-Siön. Också i denna handbok ingår ett avsnitt om ”Jusor”
och den märkliga ”Segerstenen” (namnet förändrades i detta skede övers.
komm). Somrarna 1750–1751 deltog marinunderofficeren Carl Johan Gete i
mätnings- och lodningsarbete i Jussarövattnen. Gete framförde en förmodan om
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att orsaken till de magnetiska störningarna var förekomsten av järnmalm på
havsbottnen.105

Åren 1815–1817 och 1859 utförde det ryska amiralitetet undersökningar i
området. År 1860 fastställde akademikern vid vetenskapsakademien i S:t
Petersburg, R. Lenz, gränserna för de magnetiska oregelbundenheterna.
Bergsingenjören vid industristyrelsen i Finland, Axel Fredrik Tigerstedt, utförde
år 1898 noggranna undersökningar av magnetismen vid Jussarö. Det framgick
härvid att de malmådror som förorsakade magnetiska störningar, med undantag
för malmskikten på själva Jussarö, befann sig på havsbottnen. Enligt undersök-
ningarna fanns den största fyndigheten vid Segersten, (som av Tigerstedt
fastställdes vara belägen 500 meter nordost om Stenlandet och 1400 meter sydost
om Jussarö).106

Den egentliga malmletningen på Jussarö inleddes redan i början av 1800-talet.
Herren till Fagervik bruk, ryttmästare Hisinger, erhöll år 1817 mutsedel för den
närbelägna holmen Lerharun. Han hade några år tidigare verkställt en
provbrytning på samma skär. Malmfyndigheten på Jussarö påträffades år 1834.
Fyndet gjordes av ”bergskadetten” J.E. Westling. För sitt fynd fick han en 600
rubel stor belöning. Westling påträffade två i väst-östlig riktning löpande
magnetiska områden. I ändan av malmstråket var fyndigheten tillräckligt rik för
att brytning skulle vara lönande. Han konstaterade att järnhalten i malmen
uppgick till 32 %.107

6.2  Jussarö gruva 1834–1861

Undersökningarna visade att Jussarömalmen var av god kvalitet och att
fyndigheten var rik. Strax efter att Westling gjort sitt fynd fattade senaten den
16.7.1834 beslutet att, såvida ej någon privat person önskar inmuta fyndigheten,
så mutas den in för statens räkning. Till motiveringarna av beslutet fogades
ytterligare ett konstaterande av att ön hade en utmärkt hamn och att lots var
stationerad på ön. 108

6.2.1  Verksamheten inleds         

Gruvdriften på Jussarö inleddes sommaren 1834. Arbetena leddes av J.E.
Westling. Ju längre brytningen av malm framskred, dess bättre blev malmens
järnhalt. På sex alnars djup i det västra dagbrottet visade malmen en järnhalt på
upp till 40 %. Senaten hade beviljat tusen rubel silver till gruvans disposition.
Gruvan beviljades nu 2000 rubel för att arbetet skulle kunna fortsätta utan
avbrott över vintern. Arbetena fortsatte med en 14–18 man stark arbetsstyrka
året runt fram till november 1837.109

Övermasugnsmästare Gustaf Laurell utförde den första provblåsningen med
Jussarömalm i Koskis masugn. Förmodligen var resultatet inte helt tillfredsstäl-
lande eftersom Laurell sommaren 1835 utförde nya försök i Dals masugn, som
nyligen installerat en modern rostugn. Resultatet motsvarade inte heller då
förväntningarna. Endast 28 % tackjärn erhölls, och även det av usel kvalitet.
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Tackjärnet sändes till Björkboda stångjärnssmedja. Järnet visade sig vara svårt att
färska och kolförbrukningen var hög. Slutresultatet var dock ett bra och segt
stångjärn. Senare försök visade att Jussarömalmen gav det bästa resultatet om
den blandades med malm från Attu i Pargas. På det sättet lyckades tackjärnets
färskningsprocess bättre.110 

Kostnaderna för malmbrytningen sköt snabbt i höjden. Åren 1834 och 1835
uppgick de till 82 kopek per skeppund (1 skeppund = ca 170 kg), men 1836 hade
kostnaden per skeppund redan stigit till en rubel och åtta kopek. År 1836 började
man söka köpare för Jussarömalmen. Det hölls en auktion och man lyckades
sälja 1 600 skeppund. I det skedet hade det brutits omkring 10 000 skeppund
malm. Priset för det försålda partiet blev en dryg rubel skeppundet. Följande år
var avsättningen lika skral. Till priset 85 kopek per skeppund hade man kunnat
sälja ett större parti, men priset understeg brytningskostnaderna. Överintendent
Nordenskiöld lyckades privat sälja några tusental skeppund för en rubel per
skeppund. Fram till år 1837 hade det brutits 11 924 skeppund malm. Av den
mängden hade man fram till år 1840 inte lyckats avyttra mer än 5 094 skeppund.
Enligt Laine berodde den svaga efterfrågan delvis på att Jussarömalmen var
såpass okänd, men framförallt på att bruksägarna i Finland enligt ett avtal
mellan Ryssland och Sverige hade rätt att importera malm och tackjärn från
Sverige.111

Åren 1838-1839 låg gruvdriften på Jussarö nere. Vid samma tid minskade
svenskarna finländarnas rätt att importera malm och tackjärn från Sverige. Det
här ökade intresset i Finland för att utnyttja inhemska malmresurser. År 1840
anhöll ägaren till Dals masugn i Dragsfjärd, senator Carl August Ramsay om rätt
att årligen under en tid av tio år erhålla 2 000-3 000 skeppund malm från Jussarö
till ett pris av 80 kopek per skeppund. Även ägaren till masugnen i Fiskars och
många andra masugnar, Johan Jacob Julin, anhöll om rätt att årligen under tio
års tid få 6 000 skeppund malm till ett enhetspris av 80 kopek. Han ville därtill
anlägga en masugn i Tenala och lovade att årligen erbjuda stångjärnssmedjorna
2 000 skeppund tackjärn till allmänt gällande gängse pris. Senaten godkände
ansökningarna, men minskade Julins malmmängd till 4 500 skeppund. Senatens
önskan att upprätthålla driften vid gruvan ser ut att ha varit stor, för man var ju
från tidigare år medveten om att malmbrytningen kommit att kosta åtminstone
en hel rubel per skeppund malm.112

6.2.2  Övergången till fångarbetskraft

Samtidigt som den inhemska gruvdriften fick bättre vind i seglen skedde ett
personskifte på posten som viceordförande för senaten. Till ny viceordförande
utnämndes dåvarande chefen för senatens finansexpedition, Lars Gabriel von
Haartman. Von Haartmans, ”Hans Förskräcklighets” era fortsatte ända fram till
år 1858, då han mer eller mindre tvingades att lämna sin post i senaten. Von
Haartman representerade ett merkantilistiskt ekonomiskt tänkande. Han
strävade bl.a. till att även på kommersiell nivå lösgöra Finland från Sverige och
samtidigt stärka kontakterna med det nya moderlandet Ryssland. För järnmal-
mens del var frågan synnerligen svår emedan den finländska järnindustrin
under hela sin existens hade varit baserad på svenska råvaror. Detta faktum
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ökade den inhemska malmproduktionens betydelse. Det merkantilistiska
tänkesättet kom till synes också i det att von Haartman försökte hålla priset på
det inhemska tackjärnet nere, trots att det tärde på masugnarnas lönsamhet.113

Som en följd av att de merkantilistiska strömningarna förlorade terräng på 1850-
talet och efterträddes av liberalare strömningar inom den ekonomiska politiken
blev L.G. von Haartman till slut pressad ut i kulisserna.

Efter att von Haartman utnämnts till den ledande posten i senaten beordrade
han i slutet av juni att arbetet i Jussarögruvan åter skulle inledas. Det är
betecknande att senatens samtycke till åtgärden införskaffades först i efterhand.
För att pressa ner kostnaderna fattades det beslut om att använda fängslade
lösdrivare  som arbetskraft. I maj 1841 beslöt senaten att till Jussarö överföra 45
fångar, som avtjänade fängelsestraff för lösdriveri i Sveaborgs fängelse. I
överensstämmelse med kommitténs förslag beslöt senaten också att betala
fångarna lön sålunda att det för varje alndjupt (59,4 cm) borrhål, – ett arbete som
utfördes manuellt med slägga och som beräknades ta en dag i anspråk, skulle
betalas 14 kopek silver. Åtgången av krut mm. malmbrytningsförnödenheter för
att åstadkomma detta hål beräknades kosta sex kopek. Fångens andel, skillnaden
på åtta kopek, var en summa som beräknades motsvara den dagliga matutgiften.
Vad fången gjorde och förtjänade extra fick han kvittera ut när straffet var
avtjänat. Arbetsprestationen per dag för en fri arbetare beräknades vara ett 1 1/4
aln djupt borrhål. För det fick han 25 kopek silver i lön.  

Kalkylerna slog slint. De inspektörer som besökte ön år 1845 kunde konstatera
att en fånge kunde borra ett rejält alnsdjupt hål på en timme. Lönegrunderna
ändrades så att man för sprängstenen betalades per kubik och för den sorterade
malmen per skepppund. Utöver lönen erhöll vakterna samt de fångar som visat
”uppmärksamhet, flit och klanderfrihet” en brännvinssup och ett halvt skålpund
bladtobak när veckan var till ända. Utdelningen av brännvin upphörde sannolikt
åren 1845–1846. Ortens kronofogde ålades att övervaka att det inte bedrevs
olaglig tillverkning och försäljning av brännvin på ön.114 

För att leda gruvarbetet tillsattes en gruvfogde. Till gruvfogde utsågs malmleta-
ren Emanuel Lindholm. Han hade fungerat som arbetsledare redan under den
föregående gruvdriftsperioden. 30 marinsoldater och behövligt befäl från flottan
kommenderades ut för att vakta fångarna. I början av året fanns det dessutom 20
fria arbetare på ön. Erfarenheten visade att det arbete som utfördes av fångar-
betskraften blev billigare och det förefaller som om man i det här skedet skulle
ha upphört med att använda fri arbetskraft.115

För att sänka kostnaderna föreslog överintendent Nordenskiöld, att antalet
fångar skulle ökas till 80-90. Underhandlingarna med Sverige om import av
järnmalm och tackjärn framskred inte så som man hoppatsoch därför var senaten
böjd att stöda den inhemska gruvindustrin. Antalet fångar ökades till 90 och i
samband med detta hämtades även fler vakter till ön. I augusti 1842 blev en för
fångarna och soldaterna avsedd stockbarack klar. I den militära vaktstyrkan
ingick en fältskär. Dessutom ålades distriktsläkaren i Ekenäs att då och då
inspektera hälsoförhållandena på ön och ge den hjälp som behövdes. I
september fattade senaten beslut om att hälften av fångarna och vakterna skulle
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arbeta i gruvorna också över vintern. På grund av detta utfördes en del
reparationer. Bl.a. försågs gruvorna med tak.116

Förvaltningen av gruvan gavs åt länsstyrelsen i Nyland. De tjänstemän som
ansvarade för gruvan skulle regelbundet inlämna rapport om verksamheten vid
gruvan till von Haartman. De ålagda inspektionerna lämnades ofta outförda.
Som ett resultat av en inspektion i mars 1845 inreddes ett av rummen i den nya
kasernen till kyrka och ett annat rum till sjukstuga. Dessutom byggdes ett stall
för sex hästar, bastun som förstörts av en brand återuppfördes mm.117 Senare
uppfördes ett litet separat kapell. Det andliga arbetet på Jussarö sköttes av en
präst som regelbundet besökte ön. För de besöken erhöll han en särskild
ersättning.118

Förvaltningen av ön fungerade inte på förväntat sätt. År 1845 fattade senaten
beslut om att utse en i bergsbruk inkommen gruvchef. Till den första innehava-
ren av posten utnämndes översmedsmästare Johan Ludvig Vadman. Men redan
år 1847 utnämnde von Haartman Berndt Wilhelm Birgstedt till gruvchef. Han
hade tidigare tjänstgjort som förman för fängelset i Tavastehus och senast
fungerat som ersättare för Vadman på Jussarö. Den sista gruvchefen på Jussarö
var jaktfogden i Vichtis, Knut Frey. Han utnämndes till posten år 1851 och
stannade kvar i ämbetet ända fram till dess gruvdriften upphörde år 1861. Ingen
av gruvcheferna var professionell inom gruvbranschen. Sådana fanns det inte
många av i landet och att locka någon till Jussarö, som närmast var känd som
deportationsplats för fångar och med en blygsam årslön av 200 rubel silver, var
inte lätt.119

Försäljningen av malm var direkt bunden vid förhandlingarna om den svenska
malmen. År 1844 upphörde de finländska bruksherrarnas rätt att köpa malm och
tackjärn från Sverige. Följden var att efterfrågan på inhemsk malm ökade.
Köplusten var dock av övergående natur. Redan vid auktionen år 1846 förblev
all utbjuden malm osåld. Åren 1840–46 bröts 56 083 skeppund malm. Därav
kunde 37 881 skeppund säljas. Av den mängden gick 76,6 % för avtalat lågt pris
till masugnarna i Dal och Trollshofda. Samtidigt sjönk gruvans avkastning.
Orsaken var sannolikt Vadmans, den nya chefens brist på rutin. Gruvans dåliga
resultat fick von Haartman att överväga ett nedläggande av driften. I samma
riktning inverkade också senatens beslut att använda lösdrivare som arbetskraft
vid byggandet av Saima kanal. Von Haartman reste i egen hög person till
Jussarö. Malmtillgångarna visade sig dock fortsättningsvis vara goda och
beslutet blev därför att verksamheten fick fortsätta. Eftersom lösdrivarna
behövdes vid Saima kanal föreslog von Haartman att man skulle använda
straffångar som arbetskraft på Jussarö och från Sveaborg sändes därför 60 fångar
till ön. Till Jussarö kom också rysk militär och därför kallades en av kasernerna
för ”Rysskasernen”, medan en byggnad som inrymde fångarnas och soldaternas
kök, ett matförråd och en snickarverkstad fick namnet ”Sarai”.120

År 1845 hade kronan förvärvat fri dispositionsrätt till Jussarö genom ett avtal
med ägaren till Busö kronohemman, Henrik Lundberg och änkan Österman.
Samtidigt bekräftades lotsarnas rätt att även i fortsättningen ha sina kor på bete
på Jussarö samt att fiska i vattnen kring ön.121
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År 1848 ökade försäljningen av malm sedan masugnen i Vanda sällat sig till de
regelbundna kunderna. Det året såldes det mera malm än någonsin tidigare, 16
475 skeppund. Året därefter steg försäljningen till 17 000 skeppund. För att öka
produktionen inleddes malmbrytning i ett mindre dagbrott nära det östra
kärrschaktet. Därtill konstruerades nya hästdragna vindspel. Trots dessa
förnyelseåtgärder sjönk produktionen på Jussarö. År 1849 hade den redan
sjunkit till 8 586 skeppund. Det här berodde dels på att arbetsfolket i stor
utsträckning varit sjukskrivet under vintern, dels på att malmen rengjorts
noggrannare, vilket krävde en större arbetsinsats. För att nå bättre resultat
hämtades därför ytterligare 20 fångar till ön samt 10 soldater för att vakta dem.
Antalet egentliga fångvaktare på ön var fyra.122

År 1852 bröts det malm i sammanlagt åtta dagbrott. Inom det östra gruvområdet
fanns det fem schakt och inom det västra tre. Schakten i det östra området
kallades för Strandgruvan (djup 108 fot), Djupgruvan (120 fot), Mellangruvan
(114 fot), Lillgruvan (100 fot) och Nygruvan (36 fot). De tre förstnämnda var
förenade med varandra med tunnlar, likaså hade det brutits ett hål i väggen
mellan Lill- och Mellangruvan.123 Inom det västra gruvområdet bröts det malm i
Mellangruvan (144 fot), Djupgruvan (120 fot) och Sjögruvan (40 fot). År 1853
lyckades man även tömma den Västra strandgruvan på vatten. De två först-
nämnda var förenade med varandra med en tunnel.124

År 1850 blev det igen möjligt att köpa malm från Sverige. För Jussarös del gav
det här utslag i form av en försvagad efterfrågan på malm. Men möjligheterna att
få svensk malm till Finland strandade och därmed steg priset på den inhemska
malmen. Situationen fick senaten att göra ett merkantilistiskt försök att reglera
priset på tackjärn. För att få priset på tackjärn att hållas nere sålde senaten malm
till bruksägarna till ett lågt pris på villkor att de  marknadsförde en avtalad årlig
mängd tackjärn till ett facilt pris. Enligt den här principen såldes malm till t.ex.
Vanda masugn, som ägdes av domaren Bremer, för 40 kopek skeppundet,
medan malmen för dem som inte ingick avsedda avtal betingade 55 kopek
skeppundet.125     

P.g.a. Krimkriget blev det ett avbrott i gruvdriften från mars 1854 till november
1856. Efter kriget var efterfrågan på malm så god, att alla order inte ens kunde
verkställas. År 1856 inleddes reparationsarbeten i gruvorna och i november
samma år anlände fångarna till ön. Tömmandet av schakten på vatten räckte
ända till juli 1857. Gruvans fyra hästdragna vindspel förnyades och för att
förbättra tillgången på träkol byggdes en egen kolmila på ön. Årets malmresultat
blev dock rätt blygsamt. Året därpå utbjöds 6 500 skeppund malm på auktion.
Efterfrågan var stor och prisen steg till 55–66 kopek per skeppund.126

6.2.3  Gruvbyggnaderna

De första för gruvan avsedda byggnaderna på Jussarö färdigställdes under år
1837. Det var två bostadshus om fyra rum var samt en dubbelbod.127 Enligt en år
1858 uppgjord inventarieförteckning fanns följande byggnader i närheten av
gruvorna på Jussarö norra sida (området framgår av bilaga 1):128
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Gruvchefens bostadsbyggnad var ett brädfodrat envåningshus av stock.
Bostaden bestod av två rum och kök samt ett kontorsrum. Den militära chefen
disponerade över den s.k. Västra byggnaden, ett fyrkantigt stockhus med ca 10
meter långa väggar. I huset fanns det två rum med kakelugnar och ett kök med
spis för chefen samt ett särskilt gästrum med kakelugn. Vardera bostaden hade
en egen ingång med farstu. Byggnaden hade pärttak.

Öns kyrka var inrymd i en flygel i en  kasern av stock som var 28,8 meter lång
och 12,7 meter bred. Kyrkosalen hade en yta på ca 77 m2. I salen fanns en ugn av
tegel och tre fönster. Till inredningen hörde en predikstol, ett altarbord och en
altarring samt sexton bänkar. Till inventarierna i kyrkosalen hörde dessutom 20
psalmböcker, fyra postillor, 15 Nya Testamenten, fem ABC-böcker, nio katekeser
och sju sannolikt religiösa flygblad.129

För soldaterna hade det reserverats en 10,2 meter lång och 6,5 meter bred sovsal
med sovbritsar i två våningar. Rummet hade tre fönster. I samma hus fanns
också ett fängelse som var nästan lika stort som kyrkosalen. Fängelserummets
två fönster var försedda med järngaller. Dörren och farstun var försedda med en
järnstång och ett lås. Uppvärmningen av rummet skedde med en tegelugn. Vid
sidan av farstun fanns det dessutom en arrestcell. Byggnaden inrymde
ytterligare ett bageri med en ansluten kammare, ett sjukhus, ett rum för fältskärn
och ett rum för underofficeren. ”Sjukhuset” bestod av ett rum med en tegelugn
och ett gallerförsett fönster. Fältskärns rum var anslutet till sjukstugan. Till
sjukhusets utrustning hörde bl.a. sex sängar, en nattstol med tillhörande kärl av
koppar, ämbar och spottkoppar av trä, dryckeskärl av tenn mm, olika slag av
vågar av mässing och horn, en mortel, förbandstyg, sex par tofflor, handskar och
ett dussin nattmössor.130

Sarai-byggnaden fick sitt namn efter de ryska soldaterna. Byggnaden inrymde
förråd för mat och annat dyl., soldaternas och fångarnas kök samt en snickar-
verkstad. I matförrådet fanns det lårar för mjöl och gryn. På samma plats
förvarades också fångarnas kläder. I det stora fångköket fanns det en spis och en
inmurad gryta. Soldatköket var i övrigt identiskt, men där fanns dessutom en
bakugn.

I stallbyggnaden av stock fanns det rum för sex hästar och på stallvinden fanns
det plats för fodret. En stenbro ledde upp till vinden. I anslutning till stallbygg-
naden fanns det två flygelbyggnader av bräder. Den östra flygeln rymde en
foderlada och den västra ett järnmagasin. Också sädesmagasinet var uppfört av
stock. Magasinet var två våningar högt och indelat i två avdelningar, en för
soldaternas proviant och en för fångarnas. Inom området fanns det också en
bastu med vedugn och skorsten. År 1858 var bastun i obrukbart skick.

Det krut gruvan behövde förvarades i en krutkällare med tegelvalv.  Källaren var
cirka tre meter lång, över två meter bred och två meter hög. Källaren skyddades
av ett pärttak. På ön fanns det fyra avträden. De var byggda av bräder och hade
tak av pärtor. Två av dem var byggda över havet.
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Även i närheten av gruvschakten fanns det byggnader. Inom det västra
gruvområdet fanns det en av sten byggd smedja, som uppförts år 1857. Härden
var utrustad med bläster och blåsbälg. Även på den motsatta sidan av ön, inom
det östra gruvområdet, fanns det en smedja. Den östra smedjan var mycket
anspråkslösare, en byggnad av bräder försedd med brädtak. Härden i den östra
smedjan var också utrustad med bläster, men blåsbälgen var gammal och i dåligt
skick.

Vardera gruvområdet var utrustat med hästdragna vindspel. De sexsidiga
byggnaderna (varje sida mätte knappa nio meter) var täckta av ett pärttak.
Anordningarna hade uppförts år 1857. Ytterligare fanns det två hästvinschar och
en handvinsch.

Det kol som gruvan behövde framställdes i en egen kolmila på Jussarö. Den av
tegel uppförda milan var inemot fyra och en halv meter hög och över fyra meter
lång. Den var utrustad med en av eldfasta tegel murad härd och två luckor av
smidesjärn. Milan var skyddad med ett pärttak. För förvaringen av kolet fanns
det ett särskilt kolförråd.

6.2.4  Jussarö och landets övriga gruvor

Trots sin svaga lönsamhet var Jussarögruvan av stor betydelse för gruvindustrin
inom vårt land. Öns betydelse för landets malmproduktion framgår av följande
tabell:

Tabell 2. Malmproduktionen i vissa gruvor i Finland år 1842. Källa: RA, von
Haartmans samling, pärm XXXVI.
                                                                                                                                                               
Gruva Produktion, skeppund/år
                                                                                                                                                               
Gamla, dvs Tavastby gruvan 10 000
Sillböle 5 000
Vihiniemi 12 000
Bergsrådet Julins gruvor  8 000
Högfors  3 000
Jussarö 18 000
Sodö  8 000
                                                                                                                                                               

Uppgifterna i tabellen är från år 1842. I själva verket bröts det inte mera malm på
Jussarö det året än 9 649 skeppund men resultatet förbättrades under de därpå
följande åren (1843 12 863 skeppund, 1844 13 795 skeppund).131 Von Haartmans
siffror bör anses vara uppskattningar av gruvornas potentiella produktion. Den
inbördes storleken på siffrorna i tabellen visar dock Jussarös betydelse och de
mål som uppställts för gruvan. Under den tid gruvdriften pågick på Jussarö,
åren 1834–1861, bröts det totalt 187 576 3/4 skeppund malm. 132
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6.2.5  Livet i gruvsamhället

De förhållanden fångarna levde i på Jussarö var inte goda, men knappast avvek
de i alltför hög grad från förhållandena på Sveaborg eller i Tavastehus, varifrån
fångarna hämtats till ön. Kanske just det var orsaken till att fångarna inte
klagade över behandlingen.

Fångarnas frigivning utgjorde måhända sist och slutligen det största problemet.
Under åren 1846-1854 hade det också använts fångar som dömts till korta
fängelsestraff som arbetskraft på ön. Pengar som fångarna förtjänat i gruvarbetet
under sin fängelsetid fick de lyfta efter frigivning. Före år 1846 sändes det fångar
som satts i fängelse på obestämd tid för lösdriveri till Jussarö som arbetskraft. År
1856 återgick man till detta system. Det tunga gruvarbetet kunde för sistnämnda
kategori av fångar kännas ”ytterst motbjudande”, som Eevert Laine har uttryckt
saken. Den enda möjligheten för dessa fångar att bli frigivna var att få privat
anställning hos någon. Under de förhållanden som rådde på Jussarö var detta
svårt. Våren 1858 frigavs åtminstone sex fångar efter att de hade fått privat
anställning.133

Bland fångarna rådde en stämning av hopplöshet. Fångarna anhöll bl.a. om att få
förflyttning till Sibirien. I april 1858 biföll faktiskt kejsaren 17 fångars anhållan
och samma månad beordrade senaten en undersökning av fångarnas behandling
på ön. Det klarlades då att det enligt fångarna största missförhållandet var just
svårigheten att bli frigiven. På en främmande ort vågade de inte hoppas på att få
arbete eller skydd. Ryktena om frihet och mark i Sibirien lockade dem att
emigrera. Behandlingen klagade de inte på.134 Gruvchefen Knut Frey kom dock
inte undan helt utan klander. Efter att gruvdriften lagts ner utredde kronofogden
Freys åtgärder i anledning av fångarnas klagomål. Det enda fel som observera-
des var att Jussaröborna A.J. Lundberg och A. Österlund, som arbetat för gruvan
mot lön inte ännu i november 1861 fått ersättning för transporter de utfört. I
slutet av november 1861 förbjöd guvernör Antell avlönande av folk för att
transportera malm från Jussarö. Frey hade redan flyttat tillbaka till Vichtis.135

Uppgifter om intellektuella intressen bland fångarna finns inte. Det är sannolikt
att det utöver den år 1845 uppförda kyrkan inte förekom annan verksamhet. År
1850 anskaffades det andaktslitteratur för 15 rubel silver och 66 kopek till
kyrkan.136

6.2.6  Liberalare ekonomisk politik – Jussarö stängs

Vid sitt besök i Finland 1856 framlade kejsar Alexander II vid ett senatsplenum
ett brett upplagt förnyelseprogram. Det blev inledningen på en diskussion som
talade för liberalare idéströmningar inom affärsverksamheten. Bruksherrarna
ville att tullen för importmalmen skulle sänkas och kvoterna ökas. Det
ekonomisk-politiska klimatet i landet hade förändrats. Den politik L.G. von
Haartman hade drivit höll på att trängas undan. År 1858 begärde han avsked och
lämnade sina poster som viceordförande för ekonomiedepartementet och chef
för finansexpeditionen. Nu tog generalguvernören, greve Berg, tyglarna i sin
hand i Jussaröfrågan. Han lät göra en utredning över gruvans verksamhet under
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hela den tid den existerat. Resultatet var rätt så illavarslande - försäljningen av
malm under gängse pris enligt särskilda avtal konstaterades vara en av
orsakerna till förlusterna. Ett annat problem var avtalet med fångarbetskraften.
Åren 1846–1854 hade det som arbetskraft använts fångar som efter frigivning
kunde lyfta den lön de förtjänat. År 1856 hade det sänts fångar som satts i
fängelse på obestämd tid till ön. Den enda utvägen för dessa fångar att bli fria
skulle ha varit att få privat anställning, men Jussarös läge gjorde detta svårt.
Slutresultatet var att kejsaren den 13 april 1859 godkände senatens förslag om
nedläggande av den statliga gruvdriften och försäljning av gruvorna till privata
ägare.137

Någon seriös köpare av gruvan kunde inte uppbringas. Den enda intresserade
var ägaren av Vanda masugn, bergsrådet V.Z. Bremer, som dock hade en relativt
usel ekonomi. Bremer gick redan under samma år i konkurs. Gruvdriften
fortsatte i statens regi. Även möjligheten att grunda ett bolag för den fortsatta
gruvdriften dryftades, men de masugnar som använde malmen var inte
intresserade av projektet. Genom ett beslut av senaten lades gruvdriften på
Jussarö ned den första juni 1861.138

Efter att gruvverksamheten upphört monterades  byggnaderna ned och fördes
bort från Jussarö. På samma auktion där byggnaderna ropades ut såldes också
gruvans övriga lösöre. I det ingick 40 famnar tall- och granved, matvaror,
sängkläder, klädespersedlar och skor, brandredskap, gruvarbetsredskap som
t.ex. sju hästdrivna vindspel och 2 750 fot järnkätting, smidesverktyg, målar- och
snickarverktyg, metall- och träkärl, sjukhusförnödenheter och sprängämnen.139

Auktionen inbringade  2 336 rubel och 70 kopek, av den summan utgjorde
byggnadernas andel inte mer än 700 rubel.140

6.3  Oy Vuoksenniska Ab 1954–1967
141

Sommaren 1954 inledde Oy Vuoksenniska Ab ett omfattande forskningsprogram
för att utreda malmtillgångarna på Jussarö och dess omgivningar. Utredningen
blev klar år 1959 och enligt den varierade malmkroppens tjocklek i området
mellan 7–16 meter och malmfältet omfattade totalt cirka 12 hektar. Det här var
tillräckligt för att gruvdrift skulle kunna inledas. På ön uppfördes de anordning-
ar och byggnader som behövdes för gruvan. På grund av att det inte fanns någon
lämplig boplats i närheten blev det omöjligt för arbetarna att dagligen komma ut
till Jussarö. Sjövägen till områdets centralort Ekenäs var 23 km. Till en början
transporterade gruvbolaget arbetarna med sjöbuss, men snart mognade beslutet
att bygga bostäder på Jussarö. Det totala antalet arbetare uppgick år 1962 till 220.
Det första partiet malm från Jussarö, 750 ton, anlände till stålverket i Koverhar
den 12.7.1961.142 Gruvans verksamhet upphörde i månadsskiftet november-
december 1967.143
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7  JUSSARÖ – ETT EGET SAMHÄLLE

Jussarös geografiska läge isolerar ön och dess invånare från fastlandet. Att det
härvid uppstår växelverkan med närbelägna, under likartade förhållanden
boende gemenskaper är naturligt. För att människor skall kunna leva ute i
skärgården behövs det också förbindelser med fastlandet. Det är nödvändigt att
kunna byta de egna skärgårdsprodukterna till på fastlandet framställda
produkter. Övriga kontakter med fastlandet har sannolikt etablerats i anslutning
till de förstnämnda livsviktiga relationerna. Regelbunden postförbindelse mellan
Jussarö och fastlandet fick man först år 1912.144

 
När folkmängden ökade blev också behovet av en skola allt större. I och med att
fyrmästaren på Jussarö ansågs vara den högsta representanten för lots- och
fyrinrättningen var det också han som inför sina överordnade fick lov att svara
för öns angelägenheter.

År 1911 inledde skolan på Jussarö sin verksamhet och den finansierades av
lotsverket. Skolan arbetade i lotsstugans kök. Veterligen upphörde skolans
verksamhet redan följande år. Som lärare fungerade åtminstone lärarinnorna
Thyra Jansson, Cecilia Johansson och Elsa Johansson, den sistnämnda fyrmästa-
rens dotter.145 Lotsverkets skola hade alltså en kort livssaga. Enligt uppgift
upprätthölls en ambulerande skola under 1920-talet i Kullakojan, som tidigare
varit Anders Sundströms bostadshus, se bilaga 1.146

7.1  Bosättningen stabiliseras

Skärgårdsbornas kontakter med Finska vikens södra kust under 1500-talet har
berörts redan tidigare. I detta kapitel kartlägger jag skärgårdsbornas kontakter
utgående från deras äktenskap.

Det finns inte säkra belägg för att det skulle ha funnits fast bosättning på Jussarö
före 1700-talet då det fanns det ett torp på ön.147 Ön är anmärkningsvärt stor och
har en mångsidig natur. Den erbjuder därför goda möjligheter för bosättning.
Redan tidigt var Jussarö känd inom sjöfarten som ett sjömärke och en natur-
hamn. Vattnen i öns omgivning har utnyttjats av skärgårdens fiskare, som
mycket väl har kunnat ha temporära bostäder på ön eftersom fiskeresorna kunde
bli långvariga. Uppenbarligen ingår även tanken på bosättning på Jussarö i den
sägen om sjörövare på ön, som så länge fortlevt bland skärgårdens befolkning.148

7.1.1  Öborna

Jussarö fick sina första kända invånare på 1700-talet, under de tider folkmäng-
den inom hela Pojo socken upplevde en svag ökning. Likaså inträffade det på
Jussarö en lindrig nedgång i folkmängden vid samma tidpunkt som den totala
folkmängden i socknen momentant sjönk. Väl framme vid sekelskiftet minskade
antalet på ön boende familjer från sex till två.149 Det är också skäl att fästa
uppmärksamhet vid att antalet matlag i socknen minskade samtidigt som
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folkmängden ökade. I och med att levnadsförhållandena förbättrades blev
familjerna större.150

Tabell 3. Folkmängden och antalet matlag i Pojo socken.151

                                                                                                
År Folkmängd Antal matlag
                                                                                               
1775 2 108 332
1780 2 239 321
1785 2 259 312
1790 2 068 278
1795 2 197 306
1800 2 277 313
                                                                                               

Bebyggelsen av Jussarö kan anses ha inletts i medlet av 1700-talet. Enligt
förteckningen över döpta har den första infödda Jussaröbon döpts år 1774.152

Från och med året ifråga kan öns naturliga befolkningstillväxt beräknas enligt
antalet födda och döda.153 Under de första åren sjönk befolkningstillväxten under
noll, men stabiliserades år 1787 vid noll. Åren 1792-93 uppgick tillväxten till en
person, men förblev sedan på nollstrecket ända till utgången av seklet.

I början av det nya seklet ökade nativiteten och den naturliga befolkningstill-
växten varierade mellan en och två personer. Fram till år 1816 hade dock det nya
seklet inte medfört någon ökning av befolkningen på Jussarö. Under 1800-talet
förändrades bosättningens karaktär. Inrättandet av en lotsstation och inledandet
av gruvdriften förde med sig nya invånare. P.g.a.  inflyttningsöverskottet ökade
då den totala folkmängden på Jussarö snabbare än den naturliga befolkningstill-
växten. Det flyttade också in olika hantverkare, bl.a. en skräddare, till ön.154Trots
att största delen av befolkningen på ön utgjordes av personal vid gruvan,
lotsstationen och fyren bodde där också annat folk. Det var mest fiskarbönder,
men åtminstone en snickare hade slagit sig ner på ön.155

Enligt muntlig tradition bodde fiskarbonden Helmroos med familj på Lill-
Jussarö i början av 1910-talet. Familjen hade två kor och 18 får. På Stor-Jussarö
bodde fem fiskarfamiljer, som sammanlagt hade nio kor.156

Antalet invånare på Jussarö förblev lågt under hela den period som varit föremål
för denna undersökning. Folkmängdens utveckling enligt kommunionböckerna
framgår av tabellen nedan. Siffrorna är såpass låga att det är skäl att inte dra
några långt gående slutsatser utgående från dem. Siffrorna visar dock att antalet
invånare på ön ökade kraftigt.
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Tabell 4. Folkmängdens utveckling åren 1801–1861 på Jussarö enligt
kommunionböckerna. Alla vuxna som deltagit i nattvardsgången året
ifråga har tagits med. Om anteckning om nattvardsgång saknats har
boningsorten under året ifråga kontrollerats. Före ifrågavarande år
födda barn har tagits med i folkmängden. Gruvans fångar och vakter
ingår inte i siffrorna.
                                                                                                                                          
År Folkmängd
                                                                                                                                           
1801 14
1814 18
1820 20
1833 17
1841 16
1851 31
1861  32
                                                                                                                                           

Lotsarnas verksamhet på Jussarö upphörde år 1960.157 (Den år 1891 uppförda
fyren hade släckts år 1922 efter att fyren på Sundharun blivit färdig.)158 I slutet av
1960-talet lades också gruvdriften ner. Endast den sjöbevakningsstation som
inrättades år 1930 på södra sidan av ön på Tulludden blev kvar på Jussarö.159 

7.1.2  Äktenskapen

Ur etnologisk synpunkt är bygemenskapen den naturligaste utgångspunkten för
forskning. Jussarö är inte en självständig by, men läget fjärran från moderbyn
Busö gjorde ön till ett separat samhälle. Ett tecken på denna särställning var att
anteckningar om Jussarö infördes separat i Ekenäs landsförsamlings kyrkböcker.
De rådande förhållandena gjorde att öbornas livsföring i alla väsentliga
avseenden sammanföll.160 Därför kan också Jussaröbornas liv och leverne i
skärgården analyseras på samma sätt som livet i en egentlig bygemenskap.

Trots att det finns uppgifter om bosättningen på Jussarö redan från 1700-talet är
den tidigaste anteckningen om ett ingånget äktenskap på Jussarö från år 1803161.
Nämnda år är därför en naturlig utgångspunkt för en analys av äktenskapen.
Däremot blir fastställandet av slutpunkten för den undersökta perioden en aning
konstlad. Den sista anteckningen gällande Jussaröbor i Genealogiska samfundets
i Finland faksimiltryck av boken Till äktenskap vigda i Ekenäs är från år 1889.
Perioden sträcker sig dock över i det närmaste hela seklet och kan därför anses
vara tillräckligt representativ.

Åren 1803 till 1889 ingicks sammanlagt 26 äktenskap där någondera av parterna
var Jussaröbo. Under samma period knöts nio interna äktenskap på ön. De flesta
av äktenskapen ingicks i början av perioden (1803, 1806, 1812) samt i mitten av
perioden vid tiden för Krimkriget (1846, 1853, 1857, 1861) .
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Bild 5. Jussaröbornas äktenskap åren 1803–1889 med parter från den närbelägna skärgården.

De flesta äktenskapen (14) ingicks mellan en Jussaröbo och en part från någon av
Ekenäs skärgårdsbyar. Tre av äktenskapen ingicks med öbor från Espingskär,
Busö och Skåldö. Två äktenskap knöts med bybor från Tovö by. Äktenskap
förenade Jussarö med Näbben respektive Hästö och Hermansö. Endast ett
äktenskap ingicks med en partner som inte var hemma från skärgården, men
nog från samma socken, närmare bestämt med en stadsbo från Ekenäs.
Kontakterna med omvärlden ytter om den egna socknen förefaller att ha varit
blygsamma. I början av perioden ingicks ett äktenskap mellan en Jussaröbo och
en Kyrkslättbo samt mellan en Jussaröbo och en Hitisbo.

De interna äktenskapen inom skärgården var i klar majoritet på Jussarö.
Partnern för äktenskapet söktes i första hand i skärgården, inte inom den egna
socknen. Situationen har varit analog även i den övriga skärgården. Vid en
jämförelse med situationen inom skärgården i östra Finska viken är det skäl att
även beakta de blygsamma kontakterna mellan Västra Nyland och Estland.
Kontakterna mellan den yttre skärgården i östra Finska viken och Estland har
varit livligare, eventuellt rentav livligare än det svenska Västra Nylands
kontakter.162
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Generellt kan Jussarös – och sannolikt hela den yttre skärgårdens äktenskapsfält
beskrivas med den modell etnologen J.U.E. Lehtonen presenterade år 1968.
Modellen kan anses lämpa sig för äktenskapsfältet i västfinska byar där den
sociala fördelningens betydelse är försvinnande liten.163 Byn utgör modellens
innersta fält. I små byar har interna äktenskap inom byn kunnat vara omöjliga. I
ett sådant fall saknas det innersta fältet. Ett andra fält bildas av det område inom
vilket äktenskapspartnern oftast har sökts. För Jussarös del bildas det området av
skärgården och kusten. I det här fallet har nästan alla skärgårdsäktenskap ingåtts
inom Ekenäs landsförsamling, men, såsom Lehtonen konstaterar, det är helt
möjligt att fältet kunde sträcka sig över sockengränsen och täcka en större del av
skärgården. Det tredje fältet bildas av inlandet eller byar som är belägna på
längre avstånd från kusten.164

Av samtliga äktenskap som ingicks var en dryg tredjedel, 34,6 %, interna på
Jussarö. Siffran är relativt låg.165 Mellan könen råder en klar skillnad. Männen på
Jussarö gifte sig oftare med en partner som inte bodde på ön än kvinnorna på
Jussarö. 57,1 % av de äktenskap där brudgummen var från Jussarö ingicks med
en brud som kom från en ort utanför ön. I det motsatta fallet, om bruden var
hemma från Jussarö, kom brudgummen i 35,7 % av äktenskapen utifrån.
Siffrorna berättar om männens större rörlighet.

7.2  Näringsfång

Såväl på Jussarö som på alla andra platser där människan bosatt sig är det
naturen, människans livsmiljö, som dikterat levnadsvillkoren. De karga
förhållandena i skärgården har satt snäva gränser för valet av näringsfång. På
grund av rådande naturförhållanden var öborna tvungna att specialisera sig på
de näringsfång havet kunde erbjuda. Förutsättningen för invånarnas välmåga
var goda bytesrelationer mellan den fiskrika skärgården och det bördiga
fastlandet.166

Tidigare har det framgått att spannmålsodlingen utgjorde en relativt blygsam
andel av skärgårdsbornas ekonomi. För att komma till rätta med problemet var
skärgårdsborna tvungna att upprätthålla byteshandelskontakter med spannmål-
sodlarna på fastlandet. Väderleksförhållandena kring sekelskiftet mellan 1500-
och 1600-talen förorsakade en allmän nedgång i skördenivån. För exempelvis
rågskördens del kunde man på Näse kronogods i Bjärnå observera en svindlande
nedgång i produktionen från 1590-talet till de första åren under 1600-talet. Mot
att korntalet under de bästa åren stigit till omkring sju sjönk det under åren 1601-
1603 till bara ett.167 Typiskt för de klimatförhållanden som rådde under den
perioden var stora och häftiga växlingar. Kalla och långa vintrar samt korta och
torra somrar var allmänna under denna s.k. lilla istid.168 För skärgården var
bägge fenomenen av ondo. De kalla vintrarna minskade möjligheterna att
bedriva fiske i öppet vatten samt att förtjäna de extrainkomster seglationen
kunde ge.169 P.g.a. den karga jordmånen i skärgården ökade å sin sida riskerna
för torka sommartid.170
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Den lilla istiden varade ända till medlet av 1700-talet och påverkade såväl direkt
som indirekt skärgårdsbornas levnadsstandard. Då å ena sidan spannmålsskör-
darna försämrades och å andra sidan utnyttjandet av havet försvårades blev
byteskontakterna med fastlandets odlare lidande. Den sammanlagda verkan av
dessa faktorer ledde till att bosättningen i skärgården minskade från slutet av
1500-talet till första häften av 1600-talet. Ännu i början av 1700-talet sjönk
folkmängden i skärgården, såsom den av von Koskull sammanställda statistiken
visar. Invånarna inom karga områden blev värst utsatta under den i klimathän-
seende svåra tiden.

Tabell 5. Folkmängdens utveckling i Ekenäs skärgård och Pojo socken un-
der åren 1606-1712 enligt von Koskull.
                                                                                                                                                  
År Folkmängden i Ekenäs Folkmängden i hela

inklusive skärgården Pojo socken
                                                                                                                                                  
1606 350 1 100
1635 220 1 170
1655 350 1 490
1694 270 1 270
1712 220 1 020
                                                                                                                                                  

Kontakterna mellan Ekenäs skärgård och Estland förblev livliga ända fram till
första världskriget. Skärgården exporterade fisk, särskilt saltströmming, men
också levande fisk till Reval. Handeln var särskilt livlig under vårfisket. Resorna
över med fångsten företogs vanligen i slutet av juni. Den populäraste affärspart-
nern i Reval var handelshuset Rothermann, men den färska fisken gick också bra
åt vid kajen i Revals hamn. Med de inkomster fiskförsäljningen gett inhandlades
bl.a. vetemjöl, kringelliknande kakor som kallades sajor, salt och potatis samt
Rigabalsam, ett kryddat brännvin, före återfärden.171

7.2.1  Fiske och säljakt

De viktigaste centrumen för fisket i Ekenäs skärgård i början av 1900-talet var
Jussarö, Tvärminne, Busö, Alglo, Tovö, Hästö-Busö och Hermansö. Man fiskade
då främst strömming och vassbuk, men också torsk och gädda. Fisken såldes till
Helsingfors och Åbo samt, möjligen rentav mest, till Reval. Fisket efter vassbuk
var särskilt populärt i vattnen kring Jussarö.172

Av  bouppteckningsinstrument från senare hälften av 1800-talet framgår att det
bedrivna fisket har varit rätt så omfattande. Enligt de nio bouppteckningar
undersökningen omfattar var endast två hushåll utan båt eller eka, ofta fanns det
flera i samma dödsbo. I de nämnda två bouppteckningarna har dock även skötar
upptagits i förteckningen. 173 Man kan därför förmoda att det fanns åtminstone en
båt eller ekstock i varje hushåll. Framförallt har det fiskats strömming. Sam-
manlagt har det antecknats 60 strömmingsskötar av olika slag.174 Sammanlagt 52
skötar för fisket efter vassbuk, som senare fick stor betydelse i Jussarövattnen,
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har antecknats.175 För dessa ekonomiskt klart viktigaste fiskarters del skedde en
viss form av specialisering.

Lotslärlingen Anders Sundström, som avled år 1874, och lotsen Johan Henrik
Lundberg, som avled år 1883, hade uppenbart specialiserat sig på abborrfiske. I
varderas kvarlåtenskap påträffades sammanlagt 14 abborrnät. Sundström
förefaller att även i övrigt ha varit en verklig storfiskare. Utöver abborrnäten
lämnade han efter sig 20 strömmingsskötar, sex vassbuksskötar, fem storryssjor
och två fasta garnredskap.176 Till Lundbergs kvarlåtenskap hörde 14 abborr- och
siknät, två vassbuksskötar, tre grimnät och två icke närmare specificerade
bragder.177

Lotsen Johan Anders Lundberg ägde de flesta vassbuksskötarna. Vid sitt
frånfälle år 1895 lämnade han efter sig 29 bragder av vilka 18 var vassbuksskötar.
Tio av hans bragder var strömmingsskötar.178

Uppdelningen på strömmings- och vassbuksskötar kan inte övertygande
härledas från ägarens yrke. Eventuellt har fisket efter vassbuk varit en aning
mera professionellt än strömmingsfisket. Å andra sidan kan man av Jussaröbor-
nas ägande av fiskegarn sluta sig till att lotsuppgifterna inte kom att utgöra en
utpräglad huvudsyssla för någon utan att även fisket spelade en betydande roll.
Det här gällde såväl husbehovsfisket som fisket för avsalu.

Bouppteckningsinstrumenten nämner dessutom sammanlagt nio ryssjor. Fem av
dessa specificeras inte närmare, men vid bouppteckningen efter Eva Nyström,
som avled år 1887, antecknades fyra storryssjor.179 Användningen av storryssja
spred sig på 1860-talet söderut från Österbotten. Den blev inte populär på Åland,
men nämns år 1895 i östra Finska viken.180

Eva Nyström var maka till lotsen Karl Nyström. Trots att hon genom sin make
kunde räknas som Jussaröbo avvek hon och hennes familj i mångt och mycket
från de övriga Jussaröborna. Karl Nyström ägde Västergård på Alglo och idkade
vid sidan av lotsarbetet jordbruk på sin gård. Han bedrev också ett relativt
omfattande fiske. Sammanlagt ägde familjen Nyström 35 fiskbragder av olika
slag.181

Vårströmmingen fiskades fram till midsommar, vassbuksfångster räknade man
med att få först efter rötmånadens slut och fram till oktober, höstströmmingsfis-
ket blev sedan ett slags slutetapp för årets arbetscykel. Råvaran för avsalu
kryddades eller saltades och förpackades i hemtillverkade kärl. Huvudproduk-
ten, saltströmmingen var väl och hårt förpackad i tunnor. Vassbuken lades i
kaggar på ca 1 kg. Kryddblandningsrecepten sveptes i en viss hemlighetsfullhet.
En del Jussaröbor saluförde själva sin vara, t.ex. på höstmarknaderna i Helsing-
fors, på Ekenäsmarknaderna eller på bruksorterna vid Pojoviken, framför allt i
Fiskars. Saltströmmingen fördes också till Reval.182

I bouppteckningarna nämns ingenting om notar. Såvida notdragning bedrevs
har noten varit gemensam och därför inte antecknats bland någon enskild
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delägares kvarlåtenskap. Lokalnamnet Notnäset på nordöstra sidan av Jussarö
tyder på att öborna tidigare dragit not.183

Vid sidan av fisket utgjorde även sälfångsten en inkomstkälla. Ett av bevisen på
detta var den stora mängden vapen. I fyra bouppteckningsinstrument finns
sammanlagt tio skjutvapen antecknade, såväl studsare som hagelbössor.
Förutom fiskaränkan Lovisa Gustava Holmström på Lill-Jussarö var alla ägare
till vapen män.184 Utöver skjutvapnen nämns också ett antal spjut. Enligt
bouppteckningarna hade fyrvaktaren Anders Johan Sjöblom, som avled år 1893,
varit ägare till öns enda sälfångstbåt. Båtens värde inklusive all utrustning
uppskattades till hundra mark, vilket utgjorde närmare hälften av dödsboets
totala värde.185 Värdet för en segelbåt inklusive segel varierade från 20 till 60
mark.

Ekstocken hörde till alla skärgårdsfamiljers ägodelar. För fisket behövdes det
dock också större båtar. Den första motorbåtsägaren i skärgården torde ha varit
fyrvaktaren V.V. Sjöblom på Jussarö.186

7.2.2  Jordbruk och boskapsskötsel

Ovan har redan i flera repriser hänvisats till det obetydliga jordbruket på
Jussarö. Öns karga berggrund och de små fuktiga sänkorna mellan bergsklack-
arna erbjöd inte växtunderlag för sädesodling. Man kan förmoda att jordbruket
stannade vid skötsel av obetydliga potatistäppor. I bouppteckningarna har inte
ett enda jordbruksredskap nämnts.

Lotsarna var statens arrendatorer. Mot ett årligt arrende kunde de odla en
arrendelott på Jussarö. Exempelvis år 1888 betalade äldre lotsen Anders Johan
Lundberg och lärlingen Knut Emil Lundberg 100 mark i arrende för det område
de arrenderat. Det arrenderade området var säkerligen större än den tomt för
vilken lotslärlingen Karl Salomon Sundström betalade ett årsarrende på 15 mark.
Arrenderätterna kunde skänkas, gå i arv och sannolikt även säljas. Lotslärlingen
Karl Salomon Sundström hade fått överta en arrendelott i arv efter sin mor,
lotsänkan Klara Sundström.187 Marken var en bristvara och därför höll man fast
vid det man en gång fått till sin disposition. Sannolikt var det en motsvarande
orsak som gav upphov till en tvist, som resulterade i att lotsarna Erik Lundberg
och Anders Österman till grunden rev ner det bostadshus lotsen Anders Johan
Österlund uppfört på Jussarö år 1818.188 

Jussaröbornas kreaturshållning var anspråkslös. Det vanligaste husdjuret var
kor. I fyra av de undersökta nio bouppteckningarna nämns kor. Två hushåll höll
sig med två kor och två hushåll med en. Tre av de hushåll som ägde kor hade
dessutom en kalv.189 Det kan också hända att all boskap inte infördes i boupp-
teckningen. I exempelvis kvarlåtenskapen efter fiskaränkan Lovisa Holmroos
ingick ett fähus,  men inte ett enda djur.190 Övriga husdjur som upptagits i
bouppteckningarna representeras av fyra får191 och en gris.192 Bland de i övrigt
anspråkslösa antalen husdjur är det en kreatursägare som klart distanserar de
andra. Lotslärlingen Anders Sundström, som också lämnade efter sig ett
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avsevärt antal fiskebragder, ägde två kor, en kviga och tre får193, närapå hälften
av det i bouppteckningarna antecknade totala antalet husdjur.

År 1910 fanns det 12 matlag på ön. Av dem ägde 11 boskap. Med undantag för
två matlag hade alla en ko. I tre hushåll på ön fanns det en under åtta månader
gammal gris. Mest fanns det får. Fårskötsel bedrevs av endast fyra matlag, men
de hade sammanlagt 33 får. Därtill hade John Österlund, som bott på Lill-
Jussarö, en ko och två får. Han odlade potatis på ett 10 ar stort potatisland.
Ängsmark hade han två gånger så mycket. Österlund var tvungen att köpa hö,
eftersom det inte fanns tillräckligt med vinterfoder på ön för boskapen.194

Om knappheten på odlingsmark berättar också odlingsarealerna år 1920. På Lill-
Jussarö hade K. Robert Stenlund sex ar odlad mark. På huvudön hade fyrmästare
J. Lindholm två ar. Fyrvaktarna V.V. Sjöblom, Karl Lundberg, Gunnar Sjöblom
och lotsen Otto Lundberg odlade en fem ar stor lott var. Närmare uppgifter om
boskapen på Jussarö föreligger inte, men enligt den samma år utförda lant-
bruksundersökningen fanns det sammanlagt 28 kor inom området. Uppgiften
ger en bild av förhållandena i skärgården.195 Det foder boskapen behövde
skördades på den egna ön och grannholmarna. Därom bär de i bouppteckning-
arna nämnda lövskärorna, skärorna och liarna vittnesbörd.196 Naturängarna var
lika viktiga för Jussaröborna som för skärgårdsborna överlag.

7.3  Välstånd

Att utgående från den information historiska källor erbjuder fastställa välståndet
och på vilken nivå det låg är problematiskt. Tillbudsstående uppgifter kan enbart
jämföras med varandra. För att kunna fastställa värdet av de tillgångar som
fanns bör man dessutom kunna skapa en klar bild av den miljö - inklusive tidens
krav och värden - i vilken ägaren av tillgångarna bott och levt. Att göra en
djupgående analys av Jussaröbornas välstånd stöter på svårigheter p.g.a. att
bouppteckningarna dels var slumpmässiga, dels inträffade vid helt olika
tidpunkter. Därför har jag sett det vara bäst att nöja sig med att utgående från
bouppteckningarna beskriva Jussaröbornas bostäder och lösöret i dem.197

7.3.1  Byggnader och inredning

De lotsbostäder som bevarats på Jussarö ger en bild av boendemiljön på Jussarö.
I vardera huset finns det två rum. Det ena av dem användes också som kök. I det
hus som tidigare var Anders Sundströms och finns på öns norra strand inom
nationalparken (Kullakojan), har det ursprungligen endast funnits en storstuga,
men byggnaden har senare förstorats med en kammare och en farstu.

Det tidigaste omnämnandet av byggnader påträffas i ett bouppteckningsinstru-
ment från år 1874. Utöver att lotslärlingen, rättare sagt extraordinarie yngre
lotsen Anders Sundström lämnade efter sig den största samlingen skötar och det
största antalet kreatur på ön ingick också ett bostadshus med två rum, ett fähus
och en sjöbod i hans kvarlåtenskap.198 Byggnaden är sannolikt densamma som nu
står inne i nationalparken. Följande kända byggnader omnämns år 1883. Äldre
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lotsen Johan Henrik Lundberg ägde ett bostadshus med storstuga, kammare och
farstu under samma tak. På gården fanns dessutom ett fähus, en lada och två
bodar.199 Samma år bodde fiskaren Holmroos med familj i ett hus med två rum
och farstu på Lill-Jussarö. På gården fanns det ett fähus.200 År 1886 avled Anders
Sundströms maka. Efter makens bortgång hade hon flyttat från deras tidigare
gemensamma bostadshus till ett mindre hus. Änkans bostad hade bara ett
boningsrum. På gården fanns det en byggnad med fähus och bod under samma
tak.201 Kronolotsen Karl Nyström blev efter sin hustrus frånfälle år 1887 ensam
med inte bara Västergård på Alglo utan också med både ett halvfärdigt nybygge
och ett bostadshus med storstuga och kammare jämte fähus och lada på Jussarö.
Nybygget var relativt stort eftersom dess värde uppskattades till 175 mark,
medan den gamla bostadsbyggnaden inte värderades till mer än 65 mark.202 År
1895 lämnade lotsen Johan Anders Lundberg efter sig en bostadsbyggnad med
tre rum, två bodar och ett fähus.203 Frågan om boendestandarden på Jussarö hade
stigit eller om Lundbergs bostadshus representerade ett litet mera överdådigt
byggande än i övrigt på Jussarö förblir obesvarad.        

Bostäderna var anspråkslösa och därför kunde inte heller inredningen vara
alltför betydande. Till basinredningen i hemmet hörde sängar, bord, några stolar
och en byrå. På byrån stod ofta en schatullspegel. I några hem fanns det en
gungstol. Dessutom var det vanligt att det utöver skåp eller hyllor också fanns en
koffert, en cylinderformad reskista som var överklädd med sälskinn och försedd
med lock.204 Kofferten ansågs vara någonting som hörde ståndspersoner till.
Under 1700-talet använde officerare vanligen koffertar som reskistor.205 Att
koffertar var relativt vanliga på Jussarö berättar om skärgårdsbornas kontakter
med ståndspersoner i städerna. Bruket har spritt sig från en högre samhällsklass
till en lägre. Å andra sidan var en med sälskinn överklädd kista vattentät och
säker vid resor på havet. Jussaröborna hade ju tillgång till sälskinn.

Att döma av antalet kaffepannor var kaffet ett populärt njutningsmedel. Det
fanns minst en kaffepanna av koppar och en kaffebrännare av järn i varje hem,
en del hem hade dessutom en bleckpanna. Kompletta kaffeserviser var sällsynta.
Vanligen fanns det några kaffekoppar av porslin i hushållet. Några hushåll hade
dessutom sockerskål och gräddsnäcka. Te var sällsyntare än kaffe. Bara i Anders
Sundströms kvarlåtenskap fanns det husgeråd som anknöt till tedrickande. Han
hade blecktefat samt två tekannor av porslin.206

Det var vanligt att man kokade på öppen eld. Därom berättar ett stort antal
trefötter, grytor och några fotförsedda grytor. Första gången kastruller nämns är
år 1895 i bouppteckningen efter Johan Anders Lundberg.207

Tyg vävdes hemma. I så gott som varje hushåll ser det ut att ha funnits en
vävstol. Väggklockor var vanliga och i nästan alla bouppteckningar nämns också
böcker. På väggarna fanns det ofta tavlor. Däremot var golvmattor sällsynta. I
undersökningsmaterialet nämns mattor första gången år 1895.208 Oljelampor
förefaller också att ha varit sällsynta under den undersökta perioden. Första
gången en sådan nämns är år 1886. Följande anteckning är från år 1897.209
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8  SAMMANDRAG

Ön Jussarö var känd redan under äldre medeltid. På grund av sina höga berg
kunde ön observeras på mycket långt håll och var en utmärkt orienteringspunkt.
Vid stormar erbjöd sundet mellan Jussarö och Lill-Jussarö ett förträffligt skydd.
Jussarö tjänade även som ett sjömärke i den farled som förde till Reval.

Malmförekomsten på Jussarö och i öns omgivning, särskilt i området kring
Segelsten, störde kompassens utslag. De på grynnor rika vattnen ökade risken
för skeppsbrott. För att trygga sjöfarten ritades redan i ett synnerligen tidigt
skede sjökort över vattnen kring Jussarö. Av samma orsak inleddes också
lotsverksamhet i den västnyländska skärgården. De lokala fiskarna kände till
vattnen och hade därför beredskap att lotsa fartyg.

I takt med att det svenska rikets centralförvaltning utvecklades började också
lotsväsendet så småningom få en fastare organisation. Genomdrivandet visade
sig dock vara svårt. Först i början av 1800-talet under den ryska tiden kom den
reguljära lotsverksamheten att omfatta också Jussarö. Lotsar stationerades
permanent på Jussarö.

Senare hälften av 1800-talet var en blomstringstid för Jussarö. Antalet invånare
på ön hade ökat under hela seklet. Nya invånare hade flyttat ut till ön och barn
hade fötts. Fisket utgjorde öbornas huvudnäringsfång, för den genom lotsning
förvärvade årsinkomsten räckte inte ensam till för levebrödet. Fisk såldes till det
närbelägna fastlandet, men särskilt betydelsefull var skärgårdsbornas handel
med Baltikum. Handeln hade långa traditioner. Skärgårdsborna i den yttre
skärgården bedrev redan på 1500-talet aktivt handel med köpmännen i Reval.
Vid en jämförelse mellan å ena sidan valen av äkta hälfter och å andra sidan
handelsförbindelserna kan det konstateras att de ekonomiska och de sociala
relationerna inte följer samma banor. Äktenskapspartnern söktes inom den egna
gruppen, bland invånarna i den yttre skärgården. Samma trend har iakttagits
även på annat håll.

Livet på en isolerad ö har sina speciella begränsningar. Tillgången på exempelvis
virke var ytterst knapp och större mängder var lättast att hämta till ön vid
vinterföre. Knappheten på virke kunde ses i byggnadernas ringa storlek. När
ytterligare staten förbjöd skövlande av trädbeståndet på ön var man tvungen att
ytterst noggrant utnyttja allt det virke som stod till buds.

Bostäderna var små och inredningen i dem spartansk. Redskap som behövdes
för utövandet av näringsfången, som t.ex. skötar och vapen, utgjorde en
betydande del av den egendom man hade. Vid sidan av fisket var sälfångsten en
viktig födkrok.

En bild av lotsverksamhetens betydelse ger uppgången i folkmängden  då
behovet av lotsning ökade under 1800- och 1900-talen och en lika klar nedgång,
för att inte tala om försvinnande, då lotsstationen förflyttades till annan ort.
Öborna hade framförallt utvecklats till lotsar, för vilka lotssysslan var huvudnä-
ringsfånget.
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Gruvdriften förändrade i två repriser livet på Jussarö. Den första gruvperioden
varade från 1830-talet till 1860-talet. Vid den tidpunkten var tekniken så pass
primitiv att gruvdriften inte i större utsträckning förändrade öns karaktär.
Gruvans arbetskraft och vakterna bildade en egen grupp. Konsekvenserna blev
helt andra efter den senare perioden av gruvdrift, som inleddes i slutet av 1950-
talet. Nu byggdes det betongbyggnader, röjdes vägar och anlades lastningsbryg-
gor för gruvans och gruvpersonalens behov. Efter bara några få år av gruvdrift
kvarstod bestående ärr i landskapet.

Den fyr som byggdes på 1890-talet gav upphov till en egen liten gemenskap på
södra sidan av ön, medan lotsarna höll till på den norra sidan. Fyrens utrymmen
ärvdes sedermera av sjöbevakningsstationen, som slutligen blev den enda
permanenta bosättningen på ön. För Jussarö var den korta och intensiva tiden
som lots- och gruvsamhälle i den yttre skärgården till ända.

Bild 6. Hösten 1993 iståndsatte Forststyrelsen Kullakojan. Foto Hans-Erik Nyman.
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Tavastehus, 30; 34
Tenala, 28
Tigerstedt, Axel Fredrik, 27
Tofö, 13
Tovö, 39 (bild 5); 41
Trollshofda masugn, 30
Tulludden, 22; 25; 38
Tvärminne, 8 (bild 1); 13; 14; 17; 19;
25; 41
Tykö, 25

U
Uppsala universitet, 10
Utö gruva (Stockholms skärgård), 25

V
Vasa-ätten, 16
Vadman, Johan Ludvig, 30
Vanda masugn, 31; 35
Vestgöte, Anders, 16
Vetenskapsakademien i S:t
Petersburg, 27
Viborg, 16
Viborgs län, 12

Vichtis, 12; 30; 34
Vihiniemi gruva, (tabell 2), 32
Vilkuna, Kustaa, 12
Voionmaa, Väinö, 10, 11
Vuoksenniska Oy Ab, 22; 26; 35
Västergård, 42
Västerviken, 21
Västra Nyland, 12; 22; 39
Västra Strandgruvan, 31

W
Waghenaer, Lucas Janzoon, 9; 26
Westlin, E.J., 27
Westman, Ivar, 10
Wisbeach, 17
Widstrand, byggmästare, 23
Wulff, Gideon, 25

Z
Zeilsteen, 26

Å
Åbo, 18; 41
Åbofreden, 18
Åbo skärgård, 11
Åland, 10; 11; 14; 16; 40
Åminne, 18

Ä
Älgö, 7; 8 (bild 1); 14

Ö
Örsund (i Hitis), 14
Österbotten, 42
Österbåda, 17
Österlund, A., 34
Österlund, Anders Johan, 19; 20; 43
Österlund, John, 44
Österman, Anders, 41
Österman, änka, 30
Östersjön, 15

Östersjöprovinserna, 12; 15
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KARTA ÖVER JUSSARÖ

1 Västergruvorna
2 Kullakojan
3 Den gamla hamnen. Under gruvdrift-

en på 1800-talet var gruvans bostads-
och ekonomibyggnader belägna på
västra sidan av hamnen och lotsbyn
söderom denna

4 Gruvarbetarfångarnas kyrkogård (?)
5 Vuoksenniska-bolagets sprängäm-

nesförråd
6 Östergruvorna
7 Vuoksenniska-bolagets bostadsområ-

de

8 Vuoksenniska-bolagets industribygg-
nader

9 Schaktmassa
10 Lotsstuberget, på vilket uppassnings-

stugan var belägen
11 Södra hamnen och sjöbevakningssta-

tionen
12 Den gamla fyrens plats och fyrvak-

tarnas bostadshus.
13 Den östra gränsen för Ekenäs skär-

gårds nationalpark
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LOTSARNA PÅ JUSSARÖ

äldre lotsar / ordinarie lotsar
Anders Johan Österlund 19.9.1829–31.7.1841
Johan Henrik Lundberg 31.8.1841–28.6.1872
Anders Johan Lundberg 28.6.1872–1895
Karl Henrik Nyström 16.7.1895–1902
Knut Emil Lundberg 30.4.1902–24.1.1912
August Stenlund 7.5.1906–18.3.1912
Otto August Lundberg 24.1.1912–7.3.1912, 20.6.1918–1.1.1927
Johan Viktor Lindroos –29.4.1914
Emil Johan Lundberg 20.6.1918–1.1.1927

reservlotsar / yngre lotsar
Matts Sjöström 28.7.1812–1813
Anders Lundberg 28.7.1812–1813
Anders Österlund 24.12.1813–1829
Jacob Österlund 23.12.1813–8.10.1816
Gustav Österlund 15.12.1816–1830
Johan Henrik Lundberg 1.4.1830–1838
Anders Österman 1836
Jonas Österlund 1838
Anders Sundström 3.10.1843–31.7.1844
Aleksander Ferdinand Österlund 30.12.1856–30.1.1865
Anders Johan Lundberg 11.4.1865–28.6.1872
Karl Henrik Nyström 28.6.1872–16.7.1895
Knut Emil Lundberg 16.7.1895–1902
Otto August Lundberg 30.4.1902–1912
Emil Johan Lundberg 24.1.1912–7.3.1912
Johan Johansson 9.5.1912–11.1.1915
Karl Robert Stenlund 20.6.1918–1.1.1927

lotslärlingar
Johan Bussman 17.4.1815–10.3.1816
Johan Henrik Lundberg 1817, 15.8.1822–1.4.1830
Gustav Grabbe 15.12.1826–1828
Jonas Österlund 2.9.1829–1838
Jacob Röman 15.6.1835–1837
Henrik Robert Stenlund 1836
Anders Sundström 28.5.1841–3.10.1843
Aleksander Ferdinand Österlund 31.12.1851–30.12.1856
Anders Johan Lundberg 30.12.1856–11.4.1865
Karl Henrik Nyström 11.4.1865–28.6.1872
Henrik Vilhelm Lundberg 1872
Knut Emil Lundberg 5.3.1881–16.7.1895
Karl Salomon Sundström 16.7.1895
Otto August Lundberg 23.3.1899–30.4.1902
Emil Johannes Lundberg 30.4.1902–24.1.1912
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Viktor Mauritz Lindqvist 7.5.1906–7.3.1912
Karl Robert Stenlund 7.5.1906–7.3.1912
Karl Peter Holmström 1.8.1912–29.4.1914
Albin Ferdinand Grönlund 1.5.1912–29.12.1914
Karl Emil Aleksej Nyström 20.6.1918–31.12.1926

extraordinarie yngre lots
Anders Sundström 31.7.1844–1873

extraordinarie lotslärlingar
Henrik Vilhelm Lundberg 30.3.1869–1872
Knut Emil Lundberg 28.6.1872–5.3.1881
Karl Salomon Sundström 21.6.1881–16.7.1895
Otto August Lundberg 11.6.1894–23.3.1899
Emil Johannes Lundberg 29.8.1895–30.4.1902
Viktor Mauritz Lindqvist 12.1.1901–7.5.1906
Johannes Emil Wiberg 12.2.1903– (Ej andra anteckn.)
Karl Edvin Johansson 11.3.1903– (Ej andra anteckn.)
Johannes Selim Stenlund 26.3.1909–18.3.1912

lotsar på Jussarö åren 1939–1963
Runar Alvar Sandell 21.4.1939–11.6.1945
Albert Severin Österberg 26.6.1940–9.5.1941
Eskil Söderblom 30.5.1941–29.3.1943
Karl Ragnar Eklund 1.3.1942–1.3.1963
Albert Alfred Österberg 1.3.1942–19.2.1963
Helle Henrik Holmström 1.5.1942–29.3.1943
Lars Robert Stenlund 1.5.1942– (Ej andra anteckn.)
Alvar Ferdinand Sjölund 1.2.1943–31.3.1945
Karl Johan Lundberg 11.6.1945–12.11.1963
Birger Jarl Lundberg 1.7.1945–7.5.1949
Sigurd Vilhelm Nylund 24.7.1949–19.5.1950

Källor: RA LFA Ba 9–17, 20–27, 29, 32, 34–37, 39, 41, 43–45, 47–51, 53, 55, 58, 60,
62, 66, 69, 75, 79; RA LFA Bb 8, 12, 15, 26, 34, 57; Sjöfartsstyrelsen, lots- och
fyrpersonalen inom Helsingfors lotsfördelning 1929; Sjöfartsstyrelsen, Person-
kort.
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GAMLA MÅTT

Tunna (som mått för spannmål) = 2 spann = 30 kappar = 1,649 hl
(en kappe = 5,496 l)

Tunna (som rymdmått) = 48 kannor = 2 stop = 8 kvarter = 1,256 hl
(en kanna = 2,617 l)

Skeppund = 20 lispund
Lispund = skålpund = ca 8,5 kg
Skålpund = 32 lod = 425,076 g

Mil = 10 verst = 10 668 m
Verst = 600 famnar = 1068,8 m
Famn = 3 alnar = 178,14 cm
Aln = 2 fot = 59,4 cm
Fot = 12 tum = 29,7 cm
Tum = 2,47 cm

En engelsk fot = 1/3 yard = 12 tum = 30,5 cm
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