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från 1600-talet, som gator nas orientering och torgets 
place ring. Några av gatorna kring torget och utmed 
älven bör likaså ligga kvar i samma läge.

Borgå (Porvoo) 1387–1550, 1557/1579–1809

Borgå, på Finlands sydkust, växte upp vid en borg 
och viktig knutpunkt för olika vägar och vattenleder. 
Det första pålitliga stadskriteriet är från 1387. Vid 
Helsing  fors grund ning 1550 befalldes invånarna i 
Borgå och flera andra städer att flytta dit. Efter 1557 
fick man dock flytta tillbaka, men stadsrättigheterna 
förnyades inte förrän 1579. Staden brändes av danska 
styrkor 1508 och av ryssarna 1571, 1590 och 1708. Med 
cirka 1 500 invånare var den Finlands tredje största 
stad på slutet av 1600-talet. 

Efter rysshärjningarna 1708 upprättades en reg-
leringsplan av lantmätaren Samuel Broterus. Den 
har daterats till 1710, även om en påskrift säger 1711.4 
Det existerande gatunätet framgår av en tomtkarta  
1696. Gatorna skulle nu rätas, breddas, förlängas och 
delvis få nya sträck ning ar. En del äldre gator skulle 
också tas bort och många tomter göras mer regel-
bun dna och det verkar som om torget var tänkt att 
vidgas mot väster. Det nya planmönstret blev dock 
inte helt regelbundet.

Senare kartor visar att delar av för änd ring arna 
genom fördes, främst i söder. Detta finns också kvar 
idag, bortsett från de allra sydligaste kvarteren som 
gjordes om i enlig het med en plan av Carl Ludvig 
Engel 1832. Den då planerade fullständiga regle-
ringen blev dock inte av, bara den stora utvidg ningen 
mot söder.

Brahea (Lieksa) 1652/1663–1688 

Brahea låg i norra Karelen i östra Finland, vid Lieksa 
älvs inflöde i sjön Pielisjärvi. Staden grundades av 
Per Brahe 1652 och fick privilegier 1663. Dessa drogs 
dock in redan 1688. Vid stadsgrundningen hade 
socknen genom köp förenats med Brahes fri herre-
skap. Platsen brändes av ryssarna 1656 och återgick 
till kronan när friherre skapet drogs in 1681. Någon 
karta och närmare uppgifter om stadens planlägg-
ning och utseende är inte kända, men med tanke på 
Per Brahes plan för Kuopio samma år och vad som 
gjordes i övrigt vid denna tid, får man anta att det 
var en regelbunden rutnäts plan. 

Brahestad (Raahe) 1649/1652–1809

Brahestad, vid Österbottens kust i norra Finland, 
grun dades av Per Brahe 1649 då en äldre, uppgrun-
dad hamnplats flyttades. Grevliga privilegier utfär-
dades 1652. De konfirmerades sedan av Karl XI 1682. 
Åren 1652–1680 var staden under ställd greven. 

Den äldsta kartan är en uppmätning av platsen. 
Den är osigne rad och odaterad men med all säker-
het utförd av lantmätaren Claes Claesson 1649. Ett 
första plan förslag bör ha tillkommit samma år, och 
året därpå den plan man sedan följde vid utbyggna-
den.5 Texten säger »Afstakat och tomp terne afdelte 
af Claess Claesson« och på bak sidan är årtalet 1654 
påskrivet, det år utstakningen gjordes. 

Båda planerna visar ett långsträckt, rektangulärt 
stadsområde som till stor del skulle ligga på utfylld 
mark i vattnet. På den plan man till slut följde är 
de sex nord ligaste kvarteren markerade med tjoc-
kare streck. De låg på fast mark och är också de som 
byggdes ut. Resten av kvarteren var troligen avsedda 
för framtida expansion. I förhållande till det första 
förslaget har de två mellersta kvarte ren kortats av 
något och torget minskats och förskjutits mot söder. 
Tomtindel ningen har fått en del variationer. 

En enkel huskarta 1659 visar hur staden sedan kom 
att se ut, även om pro por tion erna inte stämmer. Man 
kan även jäm föra med en tomtkarta 1750.6 På östra 
sidan har en extra kvartersrad lagts till och det nord-
ligaste kvarteret har antingen delats på mitten av en 
tvärgående gränd som sedan för svunnit, eller annars 
har det extra kvarteret i norr, som finns på kartan 
1750, tillkommit redan nu. Detta plan mönster har i 
allt väsentligt bevarats till idag och bildat utgångs-
punkt för fort satta utvidgningar. En stor föränd ring 
är det nya, hörn slutna torget 1811, som tillkom efter 
att staden brunnit året innan. Det äldsta torget har 
för vandlats till Myhrbergs park.

Ekenäs (Tammisaari)  
1528/1546–1550, 1556–1809

Ekenäs, i Finlands sydvästra hörn, grundades 1528 av 
riksrådet och Gustav Vasas betrodde Erik Flemin g, 
som 1528–1540 var innehavare av Raseborgs län. 
Det är Sverige-Finlands första stadsgrundning efte r 
medeltiden. Stadsprivilegier och mer ordnade för-
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