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Förord.

"^ö numera nästan ett decennium fyrlidit ifrän början af är 4837.
dä jag hos den Finska häfdeteckningens refpective Wänner anmält
till substription min födelseorts FredritShamnS stads historia, och en

historisk karta öfwer staden och dc§ omgifning förutgätt, äliggcr det

mig att uppwakta resp. Subscribenter mcd sjelfwa hufwudarbetet. —

Sinnad att, säwidt hinder icke möta, utgifwa en ny, till form och
innehall fullständigare,, bearbetning deraf a annat spräk (tyska eller
nM), hwartill utkast redan blifwit gjorda, far jag, under hoppet af
«tt wälwilligt upptagande, härmed wördsamt öfwerlemna ett Sam-
mandrag af det hela, upptagande, sa mycket utrymmet medgifwit,
resuliaterna af ihärdiga undersökningar. De hithörande upplysande

bilagor, plancher, m. m. skola, sä fort ske lan, efterfölja.

Finlands historiska minnen och i synnerhet detz östra provinsers,
genom hwilka främmande och Finska folkslag till de westra och nor-

ra delarne af fosterlandet inwandrat, förtjena i högre grad ej alle-
nast Landets inbyggares, utan äfwen detz grannars —ja äfwrn hela
den bildade werldens — uppmärksamhet. — Allenast det spräk, som
talas af Finnarne i nejderna af FredrikshaM och Wiborg samt
längre ät öster, utgör ett rikt fält för Filologers och Historici forsk-
ningar. — Jag wägar derföre tro, att ett med Styrelsens bifall i



Fredrikshamn inrättadt lärdt och werksamt Sällskap kunde blifwa, för
uppdagandet af Finlands och Rysilands forntid, ganska nyttigt.

Fredrikshamn, eller det gamla Weckelar, lär förtjena de Lärdas
uppmärksamhet genom desi geografiska läge, genom desi icke ringa
minnen och de mänga i desi grannskap boende icke Finska Patricisla,
till en del förgätna ätters härkomst. — Ehuru stadens murar icke
blifwit bestänkte och helgade af ädelt hjelteblod, eller fallit säsom
nägra af forntidens besjungna werk: hafwa de likwäl skyddat östra
provinser, nemligen Karelen och Ingermanland. — Genom sin be-
qwämliga hamn har orten ifrän längre tider tillbaka blifwit besökt
af utlänningar, i synnerhet af Holländare. — Fredrikshamns, Wi-
borgs och Kerholms samt WillmanstrandS m. fi. städers älder, torde

icke kunna bestämmas, emedan de sannolikt i forntiden warit
köpingar, eller handelsplatser för Angler eller Ingler, Norr-
männer, Sarer, Slawer, Fris- och Holländare samt för Han-
seförbundets städer. — H den höjd, som under namn af l.inna-

m3Ki finnes.nära Fredrikshamn, har troligen funnits fordom en träd-

borg för en rik Adelsmans behof. — En dylik borg har kanhända
äfwen warit inrättad för Fogdens (Schultheisers) räkning a Kym-
menegärd, som i äldre kartor kallas till ol«b*/ (Olofsby). — Landet
synes fordom hafwa utgjordt ett Länsystem, och en del af höfdin-
garne hafwa troligen kallat sig Konungar (Chounings*), hwaraf
llouungzbizis i Pyttis socken torde härröra. — Efter äldre Ryska
kartor synes sydöstra delen af Finland, ifrän och med Hangöudd

hafwa underlydt Nowogorodsta gebitet, och efter nägra Ryska Histo-
rici Meningar, skall hela wärt Fädernesland jemte en del af Norrige
warit med samma gebit efter Rurik införlifwadt. — Möjligt och
troligt är det, att Rurik, jemte desi bröder och RuDs-Waregerna,

') Ordet härledes frän Belgiskan.



ifrän Finland, i en tid dä landets södra del war befolkad af Sla-
wer, Frisar och Tyskar, kommit till Rytzland. Efterkommande af
Slawiska (Ostgennaniska) ätter finnas ännu i nejden af Fredriks-

hamn. — Enligt Konung Magnus Smeks bref af är t347, haf-
wa KymmenegärdS länS mwänare, eller de wester om llorsuä» (Rist-

niemi wid Uura ö) boende skärbönder, fordom betalt skatt till Vis-

I«mä, som kan wara en öfwersättning af ett främmande ord.

De af mig begagnade källor hafwa warit: i början traditioner
och ålderstigne, numera afiidne wittnenS utsagor. Jorde- och Veri-
fications-böcker, Mantals-längder, Protocoller, Kejserliga och Kong-
liga Resolutioner, Öfwerhetliga Förordningar, Kungörelser, Mani-
fester och Vref m. m., förwarade a Archiverna i Helsingfors, Borga,
S:t Michel, Fredrikshamn och Wiborg, tryckta Acter och Tidningar,
Hattenbergs, Hyphofs, TuneldS, Porthans, RuhsA Leos, von Knor-
rings, Sumarokoffs och flere andra Ryska författares samt sällskaps
arbeten, äfwensom en del af Herrarne Profesior Rems och Lector
GottlundS arbeten och källor samt Titular-Rädet SaizoffS samlingar.

Gerna wille jag anse detta historiska försök för ett antagligt be-
wis pä min kärlek till fosterbygden, och om det skall uppmuntra un-

ga medborgare, med hje,rta och snille, att forska inom historiens ge-

bit, samt nedlägga frukterna deraf a Fäderneslandets heliga altare,

sä har jag werkat för ett godt ändamål.

Kiwinebb d. 29 Juli M6.
I? 6s. IViknlHiv.





Inledning.

Uymntenegards Län i dess törsta omkäng.

"Vet gamla Kymmenegards Lan (Gardia) bestod ifrän
och med hälften af XVI seklet (1646) till är 1723 af
Wederlar (Wirolahti), Weckelar (Wehkalahti) och Pyttis
(Pyhtä) Skatte-socknar, Elima (Elimäki) Fjerding, af Kym-
mene (Kymi) och Lappträsk Församlingar, eller Kyrko-sock-
nar, samt af utöarne Fagerö (Kaunissaar), Kutsalo (Cout-
sal, Coussal), Aspö (Haapsaar), Hoogland eller Högholm
(Suursaar), Stor- och Lill-Tytters (Tyttärsaaret), Lawan-
saar, Somero, Stamö (Tammio), Kursalö (Courssal, Kuor-
salo), Bötö (Pyötsaar) och Bätö (Paatio, af b»te»u?). —

Det upptager en sträcka iftän 44 till och med 46z" O. L.
samt ifrän 60° nära till 61° N. 8., eller omkring 8000
qvadrat verst i areal innehall. — Länet gränsar i Wester
till Nyland, eller f. d. Borga Län, dit westra delen af Lä-
net ifrän och med Abborfors tor kunna räknas; i Norr till
Tawastland och Lappwesi Härad; i Öster till Karelen, hwar-
till hufwuddelen af Länet kan räknas, samt i Söder till
Estland och det gamla Wirland (Wironmaa). — Af ofwan-
nämnde Socknar höra större delen af Pyttis och de österom
Kymmene elf belägna för det närwarande till Wiborgs Län,
och utgöra Pyttis, Kymmene, Weckelar, Wederlar och Säck-
järwi Socknar med Hoogland och Stor-Tytters samt Sta-
den Fredrikshamn, Kymmene och Kotka (Ruozinsalmi) Fäst-
ningar li-smmene Iliiraä. Hr 1746 bestod samma Härad
af Kymmene, Pyttis, Walkeala, Weckelax och Wederlar,
hwilka socknar jemte Luumäki, men med undantag af Wal-
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keala, är 1788 utgjorde II»r»<1. — Ar
1530 stola Perno, Pnttis och Weckelax Socknar hafwa ut-
gjordt ett Prosten. Hr 1541 stall Lappwesi Härad bestått
af Weckelax, Wederlax, Säckjärwi, Taipale och Lappwesi
Socknar. Är 1746 bestod detta Härad af Taipalsaari,
Menduharju, Sawitaipal, loutzenus, Lappwesi, Luumäki ochSäckjärwi Socknar jemte andelar i tillgränsande kyrkogäll.
— Wid medlet af XVII ärhundradet hörde hufwuddelarne
af Kymmene och Walkeala till W«eKel«x; fiere byar af
Kymmene och Lappträsk till Pyttis Socken, samt Kimmo-
böle och Achwis byar till Nlimß Fjerding (Socken.)

I Länet är luften wanligen mild ester midsommar»
till arets slut. Hafswattnet tillfryser först i November och
December samt sednare pä wintern längre frän fasta landet.
Islosiningen har försiggätt i slutet af April och i början af
Maji.*) Jordytan är ojemn, isynnerhet i östra delen af
Länet, genom en mängd granitberg och klippor, emellan
hwilka meräydels grönskande dälder finnas; hon är fruktbar,
särdeles wid flytande watten. Goda ängar och betesmarker
anträffas. Goda naturkällor finnas och fabriker samt hydro-
patista anstalter torde kunna wid Kymmene elfs grenar in-
rättas. Östra grenen af berörde elf bildar ett 25 fot högt
skönt wattenfall, kalladt Högfors (Kor tia koski.) En
mängd wackra wikar och holmar finnas. De yppersta tafior
bilda, wid soluppgängen midsommartiden, hafswiken, den sö-
der om Kutsalo besinteliga ögruppen, dalarne, flodstränderna
samt jätteön Hoogland, hwars berg (Lounatkorkia och
Hawukka wuor^uppnä en höjd af omkring 600 sw. fot
öfwer hafsytan. Ons wäldiga granitmasior bestä till en del
af pä hwarannan liggande och troligen genom stark jord-
fiakning uppkomna block; bergen innehålla en sorts fast gra
marmor och efter trowärdig uppgift, äfwen gull. — Hafs-
bottnen nära ön stall bestä af äfja. — Länets skogar, som
fordom warit betydliga, bestä af furu-, gran-, björk-, asp-

") Den 12 och 13 November 1841 inlupo fartyg i Fredrikshamns
hamn, och dit inseglade den 9 Maji 1842 de första skeppen.
Den 7 December 1841 war hamnen efter inträffad s. o. wind
och nägra graders wärma isfri och marken bar.
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al-, pil-, rönn-, en- och hägg-tran, ibland hwilka har och der
törn- och wilda winbärs buskar anträffas. — Äppel och
körsbärs trän och krusbärs buskar finnas jemte nägra andra
trädslag i trädgärdar planterade. — Skogarne lemna wirke
till mindre och större fartyg. — Är 1839 utfördes frän
Wederlax 2471 ifrän Pyttis 1029 och ifrän Säckjärwi Soc-
ken 4686 famnar björk och tall kastwed till Petersburg och
Kronstadt. — I Länets skogar och watten hafwa trifwats
rlgar, hjortar, björnar, ekorrar, rafwar, loar, filftasar, war-
gar, wildswin, hermeliner, uttrar, märdar, hwalar (hylkeita
ja hallia) jemte sist och fäglar i ymmghet. En del afdesia
djur hafwa i sednare tider blifwit sällsynta. Skinnen af de-
samma hafwa, jemte tranen af sjalspeck, warit för längre ti-
der tillbaka föremal för en betydlig tranfito handel. Ännu
1820 utsteppades ifrän Fredrikshamn diverse slags djurs
stinn för omkring 2000 Rubel w. Silfwer. Icke mindre
betydande handelsartiklar hafwa tjäran och vecket warit for-
dom*) — Inom Pyttis Socken sinnes ett jernwerk, och
jernmalm torde anträffas pä fiere stallen. — Sippola, är
1696 stattlagda jernbruk med en hammare och härd, med 3
fieppunds hammarstatt, har för längre tid sedan blifwit ned-
lagdt. — I Weckelax Socken, nära Fredrikshamns Stad,
har man trott sig hafwa upptäckt posslin-lera jemte jern.—
De inom Walkeala besinteliga insjöar äro de betydligaste i
Länet. Kymmene elf bildar Teut-, Tammi- och Muhujärwi
m. fi. watten.

I Länet odlas hwete, räg, korn, häfta potatis, ärter,
bönor, kal och kalrötter samt diverse slags rot och grönsaker
med framgång. — Rägen, kalfrön och fiere slags wexter
hafwa troligen erhällits frän Sachsen. Bättre slags horn*,
boskap har man erhällit frän Holland. Sägwerk, tegelbruk,
qwarnar och tjärubrännerier hafwa sannolikt utlänningar här

') Weckelar stad har, efter Tuneld, blifwit anlagd för beck- och tjä-
lu-handelns fkull, i en tid dä Willmanstrand (Lappwesstrand)
»var en betydlig nederlagsplats för berörde waror. Sistnämnde
ort. skall fordom hafwa warit en röfwarkula. — Efter riksdagen
i Örebro 1617 fingo sjöstäderna rättighet att hälla frimarknader
i uppstäderna, hwilka ensamme skulle förse bergöwerts districtern»
med deras förnödenheter.
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anlagt. — För potatis odlingens befrämjande drog Kejsa-
rinnan Katharina II omsorg, dä Hon ar 1783 hitsände 150
tschetwerter samma slags frukt till utsäde.

De betydligaste egendomar i Länet äro: NÄ^'ui-.^r<l
i Wederlax, med derunder lydande 21 hemman af 6/2' man-
tal, som är 1790 blifwit Majoren Matwei Dmitriefsson
Dlsufjeff donerade till ewärdelig ägo; ?vtl<trl«x; sippola
(af Sibb) i Weckelax, af 23 mantal, med 228 torpare och
underhafwande, har fordom tillhört, efter Norrköpings-beslut,
Creutzsta familjen, säsom Sätesgärd (Rittersitz);
Natul» Sätesgärdar i Elimä Socken, wäl bebyggde och un-
derhällne; Anjala tillhörde är 1705 meb derunder lydande
15 hemman af 8 mantal, Grefwe Fabian Wrede, som jem-
wäl ägde Ratula med derunder hörande 14 hemman af 43
mantal; koipol» och i Elimä blefwo jemte An-
jala, Willickala och Tawastby af Konung Carl IX donerade
Wredista familjen, för en betydlig gerning i Polsta kriget;
Btriilnkor« med derunder lydande 6^ mantals jord och jern-
bruk, tillhör Enke-ftu Bergs-Nädinnan W. C. af Forselles.
lembruket är anlagdt 1689; Baron von Suchtelens
donation i Weckelax, bestäende af 31 hemman, eller 8^ man-
tal, hwilka med 300 själarblifwit General-Major von Such-
telen är 1790 donerade till ärftlig och ewärdelig ägo,
(»^ilgCH^ciiineunQc n nomvlncniLeuuoe NHl^nie.
Är 1793 blefwo 100 själar i Pyttis donerade Löjtnant Bo-
lotnikoff, för desi wid Anapi fästnings bestormande erhällne
swäta blesurer, och är 1794blefwo 29^ hemman (lizs m).
i Wederlax ö)fwersten I^evot ä« I^umian till ewärdelig
tid donerade. — Andra märkwärdiga orter äro: llollNL*är<l,
I.Äpz,triißk och li^mmoneFärä (Olsby), gamla Kungsgär-
dar; ?erno Ladugärd, WalKe»!» Gärd (Gyllenstjernas
1655), 8to«:l«foi8, lionull^sliöle, Iioll«2 af
Suworoff anlagda fästning jemte Dtli» och 1'u0l,iIloU»
fältwerk, Bvenßl:zunll, liärnii» (Magdualls eller Duwaldts
Sätesgärd), Wanhan kylgnmaa, der Erik Tott
1480 stall blifwit begrafwen; r^tterlax granitbrott, jemte
flere mindr^ allodial gods. — De i Länet besinteliga gamla
af sten, i spetsbägsstilen uppförda Götista kyrkor äro: 8:t
Uenrills i Pyttis och 8:t Hl»«« i Weckelax. — Länet har
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troligen i Hanse-förbundets blomstrande tider, om icke redan
i Carl den stores tid, blifwit befolkadt af Anglo-Sachsist-
Frisista och till en del af Normandiska (Franska) Colonister,
hwilket fiere nanin m. m. synas bewisa. Här finnas efter-
kommande af mycket gamla Germanist-Frisist-Anglo-Sachsi-
fia adeliga ätter, säsom Falk, Falkenberg, Forsell, Lar, i On-
gama rusthall, hwaraf stägten Wijkman, Wikman, enligt äl-
derstigne, afi. personers uppgift, harstammar, och förmodas
att ätten hitkommit frän Frisland; Böllia, Posie, Tilli m.
fi., samt af Knåpar (Edelknechte, lunker, Unterwasallen,
Swenner, armigeri) under namn af Husgawel, Wilcki, Poitz,
Pollack, Bock, Rälamb, Käpp, Stödher, Läthi, Mulli,Bm-
sin, Hohti, Karmatus, Kolmhalko, w. fl.

Är 1665 räknades i hela Länet 1218 hemman, eller
106? mantal, med omkr. 3500 inwanare af bada köney;
är 1700 besteg de sednares antal till 5149 personer. Ar
1788 räknades i Fredrikshamns härad 12,37-7 mansperso-
ner. — Folknummern i hela Länet torde för det närwaran-
de stiga till omkr. 30,000 själar. —- Länets sinste mwä-
nare torde utgöra en grenas den Tawastländsta stammen»
Inom Weckelax Socken hafwa funnits Swensta (Götiska)
Kolonister. **) Weckelax i Höfdmg Carl Ulfssons fastebref a
Sandby för ar 1396 omnamda Kyrka, har möjligenkunnat
erhålla sin grundläggning i Biskop Thomas tid. Pyttis
Kyrka förmodas wara anlagd är 1320. — Weckelax in-
wanare hafwa, enligt tradition, fordom efter nnfiwext lifnart
sig med nödbrödet misne (Suowehka, racliel*» t5»A«* p»<
lilslri»). Ännu är 1697 omkommo omkr. 300 personer'
af hunger i Kynunene Socken. ").



Kronologisk Öfwersigt af Fredriks-
hamns Historia.

Läge.

ligger, 60"30(33> frän dagjemningslinien, 27" 13'
frän Greenwichs, 25 frän Pariser och wid past 46" frän
Ferras meridian, i Weckelax Sock-en, Kymmene Härad, Wi-
borgs Län, Borga Stift; 277 werst frän Nyslott, 50 frän
Martila (Dawidsftad), 50 ftän Abborfors (1743 och 1788
ars gräns), 66 frän Lowisa, 112 frän Borga, 385 frän
Äbo, omkr. 60 frän Hoogland, 30 frän Aspö, 250 frän
Petersburg, 110 frän Wiborg och 33 werst frän Weder-
lax Kyrka, eller 1721 ars riksgräns, samt omkring 620
werst fägelwagen frän norra polarkretfen»

I.

Swenska Wäldet.
WetKela^ Stad *).

1632. Förmodas att Weckelax' Nystad (liavl.iit t-opnHo»?.),
som i början warit taverno (tnbern», i-oomuunn^a)
d. w. s. wärdshus, och tillika marknadsplats (mop-
»lnu^e), blifwit, jemte Taipale, Kronoborgs och Ja-
chimwaara köpingar, grundlagd").

*) Namnet kan härledas af Attglo-SariskH orden: wegetate och
lar, af hwilka det förra betyder lifnära sig af örter, och det
sednare kärr.
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16Z0. Förekommer Weckelax (hos Wexionius), jemte Lapp-
wesi (Willmanstrand) och Mohla, ibland mindre han-
delsorter (einpol-ii, lninor») i Finland.

1668. Hger Meckelar' Nystad med Sandby förstad 21 man-
talsstrifne inwänare, och 6 hemman i Bamböle till
mulbete.

1664. Förekommer Pseckelar ibland Sweriges Uppstäder, un-
der N.o 93, nast efter lakobstad.

1676. Räknas i denna stad 92 mantalsstrifne inwänare —

ibland dem: Kubbe, Wahlman, Schultz, Lambert,
Pygg, Bock, Salmila, Tingain, larikas, Asti.

1680. Äger hon 161 inbyggare ibland hwilw: Rohia-
nus, Frese, Böisman, Haapain, Kettu, Hasu, Ku-
rittu.

1700. Räknas der 143 inwänare — ibland hwilka: lanso-
nius, Bejer, Länga, Glastmeister, — hwaremot Wihorgs
stad äger 1350 inbyggare.

1705. Nämnas ibland Weckelax inwänare: Dufwing, Can-
delin, Stricke, Argillander, Hustgafwell, Knape, samt
sednare: Ahllöf, Forsell, Poissell, Pöpping, Vrolle
m. fi.

1706. Äger Weckelax 9 öheshemman, af 2^ statt i Bam-
böle, till mulbete, enligt Kongl. Maj. bref qf d. 29
Juni 1694., Kongl. Kammar-Collegii bref af d. 17
Juli och Landshöfd. immist. af d. 6 Sept. samma ar.

1712. Förstöres meranämnda med Borgmästare, 4 Radman,
Fiskal' och Skolmästare privilegierade stad i grund,
under pästaende krig emellan Rysilant» och Swerige.

11.

FredriKshamns Stad.
1723. Förunnar Konungen i Swerige Friedrich I Wec-

kelax, under det nya begärdta namnet Friedrichshamn(tlideriei pnrtn», -^i-idericia, 11Ä,u!»2, IVedril.»-
-l»_-_l_ln»'), stapelrättighet, med den Miborgs stad är
1664 tillegnade 9:de rangnummern, jemte rättighet
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till en oinstrankt handel, sawäl med provinsens eg-
na som med utländska waror; mulbete, swarande
mot 100 silfwer-dalers ärlig ränta, 15 frihetsår'),
utesl. rättighet till Nystotts och Lappstrands mark-
nadsplatser "); hwaremot Fredrikshamns borgare för-
klaras skyldige att skaffa sig egna skepp, och sörse
Lappstrand och Nyslott med nödige waror för landt-
mannens behof. Tillika privilegieras staden med
en Swenst och Tysk kyrka, nödige skolor, fritt
pre,stwal, Radhus samt med twänne Borgmästare").

172^. Uppmätes och affattas a Karta stadens och kring-
liggande byars ägor, som följande är stiftas, dä en
area af omkring 800 quadrat-alnar odlad mark med-
tages af fastningswerken. Inom stadens omkrets fin-nas Landshöfdinge-residence, prestgard, kyrko-betjenin-
gens hus jemte fiere mindre stugor för arbetsfolk in-
rättade "').

1727. Flyttas Landshöfdinge-sätet, till följe af en Kongl.
förordning, ifrän Fredrikshamn till Lappstrand, som
tillika omnämnts till Willmanstrand.

1731. Bewiljas staden Fredrikshamn en ärlig frimarknad,
sedan twist med Bl.rgä stad, om marknadsplats?»
wid Abborfors, uppstått. Stadens farwatten förses
med Lotsar, pä det stadens fartyg framdeles ma
bättre än tillförene stedt, framföras

1739. Inspecteras stadens fästningswerk, som under Fält-
marskalken Stackelbergs uppsigt blifwit fulländade
och kostat Sweriges Krona öfy)er 23 tunnor guld,
hwaraf 3000 riksdaler silfwer öfwerlemnas ät ci-
vila styrelsen i orten, för att till uppförande af 3
baracker anwändas.

1740. Skiljes stadens Swensta församling ifrän Finsta
kyrkan, sedan den förstnämnde hunnit förse sig med
egen kyrka och pastor, och förordnas att prestwa-
len framdeles icke mer fä förrättas a Radhuset,
utan i Församlingens kyrka, efter af de sökande
hällen profpredikan. — Genom uppmuntrad närings-
flit synes staden och desi omgifning hafwa hunnit
till en betydligare grad af wälständ, och aga stadens
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borgare egna fartyg, sägwerk och qwawar, hwarutom
uti de närmast staden belägne socknar finnas 16 her-
r.egärdar inrattade, nästan alla Finste adelige famil-
jer tillhörige*).

1741. Förlagges, efter afiunnadt krig emot Rysta Regerin-
gen, i nejden af staden, a Qwarnby malm, en tretu-
sen man stark Swenst Armée-Corps, under Generat
Buddenbrocks komando, hwilken Corps under loppet
af hösten förenas dels med Finska, dels med Swen«
sta trupper under Generalen Grefwe C. E. Lewen-
haupts öfwerbefäl, hwarefter en här af 6000 man
uppbryter i November och tägar mot Wibora; men
stannar efter 4 dagars beswarlig marsch wid Säck-
järwi kyrka, samt äterwänder wid öppnade fredsun-
derhandlingar till staden och swensta sidan, der trup-
per!., intaga sina wmterqwarter. — Stadens förstad
(Sandby), äfwensom Strömby och Prestgärden, inta-
ges af sjuke ifrän lägret, flottan och det uti slaget
wid Willmanstrand bleserade manskap. — Fästnings-
werken," som sinnes wara bristfälligt, iständsättas af
Finsta soldater. — Fältsjuka, brist och dyrhet a lifs-
medel yppas. — Gränsorterna oroas af kringströf-
nx^nde fiendtliga, lätta trupper.

1742. Fredsunderhandlingarne emellan RyMnd och Swe-
rige fortsättas genom Swensta högqwarteret r staden.
— Efter a Rysta sidan plötsligen uppsagdt stille-
stand, sammanträffa i början af Mars Swensta trup-
per i fästningen, och befälet sammanträder till utom-
ordentliga krigsrad. — Ett rykte om en stor siendt-
lig armes antag ifrän Ingermanland, öfwer isen,, för-
orsakar bland Swensta befälet bestörtning, hwarunder-
staden ämnas att öfwergifwas och förstöras, tillika med

") gärd (4^ m.) titthörde jemte v«<» Grefwe loh. CrWtzs
arfwingar; l<)mmon« och ?oruu Ladugårdar ägdes, jcmte fiere
gods iPyttis och Kyiumcne socknar, af General-Majoren Baron.
Carl Henr. Wrangel; IlinKi-bizlo och Malmen af Kapten Natt
och Dag; A-iM» af Öfw. L. Fabian Wrede Carlsson; »»llula
lts h:ii af 5 m.) af familjen Nrede; I»va«ld)- gärd afBaron
Alcr. Melins enka.
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de wid Kuorsalö och i stadens hamn infrusne galerer;
men, efter ifrän siendtliga sidan inhämtade hugneligare
underrättelser, lugnas sinnena, och de till stadens und-
sättning sammankallade trupper äterga till sina winter-
qwarter; dock förlagges en del af swenste wapnen pä
närmare afständ frän fästningen. — Desi förswarswerk
-förbättras och ökes under loppet af wären och somma-
ren. —- Swensta Gardets manstap förminstas med
600 i fältsjukan afiidne män. — Hären completteras
och lägrar sig a Kymmenegärd. — Genera! Lewen-
haupt ämnar uppbryta och angripa siendtliga lagret wid
Terwajoki, men ändrar sitt beslut. Posteringen wid
Mentlar förstarkes och Swensta armen förlagges wid
Summa. — En fiendtlig ströf-trupp framtränger till
Qwarnby och Husula byar, hwilkas inwanare oroas.
— En afdelning af 300 man Finnar afgär (under Ami-
noff) frän fästningen säsom patrull till Rawijoki, och
aterwänder med förlust, efter en starp träffning med
Rysta armens avant-garde. — Fältmarskalken Grefwe
Lascy häller krigsrad och widtager anstalter till Antagan-
de af Mentlar' pasi. Detta pasi öfwergifwes Zf Swen-
starne och Rysta hären pasierar obehindradt detsamma,
och lägrar sig i stadens grannskap, — Rysta öfwerbe-
fälet ger, efter att hafwa uppsökt de tjenligaste ställen
till attak, befallning till faschiners förfärdigande, batte-
riers anläggande och löpgrafwars öppnande; men innan
desia hinna ästadkommas, öfwergifwes fästningen af desi
garnison, under Gener. Bousquet, som förenar sig med
Swensta hären wid Summa pasi. — Staden, som
blifwit antänd af Swenstarne, intages af Rysiarne, som
sätta en gräns för den af elden derstädes förorsakade
ödelaggelsen

111.
Rysta Wäldet.

1743. Hterwänder större delen af stadens under kriget dels till
sydweftra delen af Finland, dels till Swerige flyktade
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inwänare och borgare. — Staderna Fredrikshamn,
Willmanstrand och Nyslott, hwilka jemte deras kretser
efter freden i Äbo tillfallit Ryssland, förenas med Wi-
borgs län, med bibehällande af deras fordna lagar, dom-
stolar, rättigheter, förmåner och friheter. — Fredriks-
hamns borgare afsanda deputerade till Kejsarinnan
Elisabeth i Ryssland, och staden befrias pä 20 ars
tid frän Krono-utlagor, samt bewitjas sjötullen pä 3
är, för uppbyggandet af publika hus, äfwensom ett rän-
tefritt län af 4000 rub. pä lika läng tid, i afseende a
aterinrättande af de under sednaste krig förstörde 3:ne
sagqwarnar.. — Stadens civila styrelse lofwas stydd
emot militära Chefers inblandning uti dess göromäl, och
stadfastelse af de under Swensta wäldet undfangne pri-
vilegier utlofwas, sä snart stadens till Swenge öfwer-
förde fundationsbref kunna aterfäs. — Utom de förut
staden till mulbete anslagne ödeshemmanen, och siste-
wattnet, undersiäs henne 21 bondgärdar, af 5l man-
tal, hwilkas äbyggnader under kriget blisivit förstörde
och aboer till större delett omkommit. — Rättigheten
till frimarknader a Nyslotts malm och i Willmanstrand
bewiljas, och dessa orters borgare förenas säsom förut
med Fredrikshamns borgerstap. — Trioial-stolan, som
under Swensta tiden blifwit förlagd till Willman-
strand, öfwerflyttas till staden *). — Ryste Hand-
lande och Marketentate, som nedsätta sig härstädes,
fä taxeras till en wiss ärlig accis-afgift. — De af
stadens inwänare, som ännu icke äterwändt, förbehäl-
les rättighet att framdeles, efter deras äterkomst, fä
bebygga sine ödestomter. — Landshöfdingen öfwcr
Länet, General-Löjtnant von Campenhausen, inträffar
i staden, organiserar dess domstolar, mottager trohets-
eden och hugnar stadens inwänare med inqwarterings-

") Skolan organiserades troligen .
början af är 1746, dä Swett

Ning war Rector, Esaias Polack, Eon-R.c.0., Dawid Björk-
man, Collega, Gabr. Westenius, Pedagog. — Rings estetträ-
dåre woro: I. Backman', vlce'"Uästör' Sigfrid Ignatius, som
ägde 3 söner. Swen Gowi/chls och Vertgt IgNatiuS, som war
gift med Catharina Glfw.ngr.n, (omkr. t7Btt).
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tungans lättande, lindring i Krono:utlagor och be-
ftielse iftän wed-leverans för militären. — Kyrko-
och stole-wärden öfwerlätes ät ett t^ouslstoriulu ve>
neran<lum, och Fredrikshamns stift bildas

1744. Bestämmes stadens wapen. — Desi civila styrelse
träder i werksanchet, och Borgerstapet, som erhällit
del af de utaf Regeringen staden bewiljade privilegier
och förmåner, betygar uti bref till Landshöfdingen, hwil-
ken förwärfwat sig anspräk a inwanarmes erkänsla,
sin tacksamhet härföre. — Till förekommande af lu-
rendrejeri och tullförsnillning utses och antagas Gräns-
ridare, hwilka wid förefallande behof hafwa att pä-
rakna nödig handräkning af Kronobetjenittgen. — Bör-
jan göres med anskaffande af byggnadsämnen för
Swensta kyrkan; men ändamälet med de till Ryst-
land och Liffland utstickade stamböcker winnes till rin-
ga del. — De i staden nedsatte Ryste handlande
wägra att betala sin handelsfrihets-afgift. — Garni-
sonen ökes och stadens borgare, hös hwilka en stor
penningebrist röjes, bewiljas, till lättande af inqwar-
teringsbördan, rättighet att tillwerka öl och bränwin,
mot en lindrig afgift. — Stadens export-artiklar be-
stå uti bräder, beck, tjära, wed och lax. — Staden
erhåller inrymning uti de sednaste henne, till minnan-
de af större mulbete och förbättring af Magistratens
lönewilkor, donerade hemman*).

1745. Äger staden 356 mantalsstrifne mwanare, bland hwil-
ka nämnas: Tull-Inspector Kramer, TMörw. Neer-
man, Fandrik och Tulluppsyningsman Somuler, Tull-
när Sidensnöre, Controlleur Pachalin, Radman Anan-
der, Zumfelde, Scheele, jemte Handl. Carsten, Tei-
thon, Engelberg, Weichenhain, nu fi.

") Staden äger numera inalles 16 hemman, neml. 4 i Äa.uböle.
8 i Sigwardtsby och 4 i Strömöby. utgörande inalles 4.^
mantal, eller 3966 tunneland i rcfnings-innehall.—--lltom dej.a
begagnas 8 h:n (l^ mantck) dels till mulbete, dels till för-
städernas tomter.
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1749. Okes stadens garnison ytterligare, sä att densammautgöres af 3:ne regementer (Wologodsta, Smolensta
och Archangelgorodsta).

1760. Utses utom fästningen en kyrkogärd for Swensta för-
samlingen, och lik fä icke mer jordfastas i staden.

1762. Firas Kejsarinnan Katarina 11-.» kröning med guds-
tjenst och asiosiande af kanonskott.

1765. Uppföres ett säkalladt Stadshus (Avopei^) för her-
bergerandet af högt uppsatte resande personer. —

Swensta kyrko-byggnaden fulländas och kyrkan för-ses med orgelwerk och en wärdig kyrkostrud. — Bor-
gerstapet och stadens öfrige till Swensta församlin>
gen hörande inwanare förena sig till wal af egen
prest, hwars lön och sättet för desi uppbarande be-
stämmes. — Samtelige stadens borgare förpligtas att
i proportion af sin borgerliga rörelse bidraga till Swen-
sta kapellanens asiönande och prestabohlets underhäll.
— Magisttatens handräckning, djeknepenningar samt
privata bidrag begäres för trivial-stolans och den be-
höfwande stolungdomens behof. — Sjö- och gränse-
tull-inkomsterna utarrenderas pä wisi tid. — Wiborg-
sta förstaden grundlagges — En del af stadens
tjenstemän fä, till lättande af inqvarteringstungan,
hwardera anlägga en mindre och stadens borgare fiere
stankar.

1766. Uppgä stadens enstildte samt Kronans derifrän utgäen-
de inkomster till 26,421 rub. silswer. — Till brän-
winsbränningen förbrukas ärligen 100 tunnor blandad
säd. — Till förekommande af brödbrist älägges Ry-
sta köpmanstapet att endast till den fattigare klasien
af stadens inwänare, som icke hafwa tillgäng att till-
werka bränwin, försälja mjöl af föregäende ars förrad.

1777. Uppgör Magistraten ett nytt Project för krögeri-nä-
ringen. — Till hämmande af desi misibruk antages
beslagskarlar, emot ätnjutande ärlig lön. — Stadens

Hr 1828 woro i förstaden 137 priv. tomter.
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inlopp förses med Krono-brandwakt, och fästningswer-
ken förbättras.

1778. Förunnas civila styrelsen i staden rättighet att enskilt,
uti förestrifwen ordning, draga försorg om de staden
donerade hemmanens förwaltning.

1779. Uppbygger Godsägaren och sedermera Handlanden i
Fredrikshamn, Kapitenen Carl. Kilchen, pä desi enstil-
ta bekostnad, det första fattighuset i staden, hwarige-
nom han, ehuru främling, gör det första steget till
sina olyckliga mcdmennistors bergning, och förtjenar
sälunda borgerstapets och stadens öfrige inwänares
aktning erkänsia. — Stadens borgare disponera
Z.ne beckbruk, ett själspecks-sjuderi, fiere egendomar
och sägwerk*).

1782. Indrages den staden tillförene förunnade rättigheten
till krogen-näringen, hwilken, jemte försäljningen af
öl och mjöd, förpaktas afKronan, emot fastställde wil-
kor, enligt Kejserl. Förordn. af d. 17 Sept. 1781.

1783. Hugnas staden med Kejsarinnan Katarina Il s
och Konungen i Swerige Gustaf 111 s ankomst ").

1784. Inrättas i staden fiere nya domstolar och embeten,
och staden jemte dest omkrets ingär uti ett Stäthal-
laredöme

1786. Uppföres en större Grekist-Ryst kyrka af träd i östra
delen af staden i Apostlarne Petri och Pauli namn.
— Staden inspecteras af Hans Kongl. Höghet, Ge-
mral-Gouverneuren, Prinsen af Wyrtemberg "). —

Bränwinsförpaktnings-rättigheten öfwerlätes ät sta-
den. — Denna äger twenne större handelsskepp:
"Fredrikshamn" och "Paul Petrowitsch."

1786. Införes härstädes Kejserliga Statsordningen af den
21 April 1?84, hwarigenom den administrativa för-
waltningen, äfwensom inwanarenes pligter, rättighe-
ter och förmaner närmare bestammas.

") Handl. Heino Vrunn ägde i Willnäs, Hillnäs och Norsby 9
hemman; Handl. Carl Erik Bruun i Walleala (Orawafa) N
mantal; Handl. Ant. Natt) ägde.Kymmencgärd jemte t^ m. t
Heinlar by; Radman loh. Henr. Hberg war delägare uti hemm.
N:o 1 i EstilSby.
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IV.
1788. Ofwergiftves staden, wid ryktet om öppnade fiendtlig-

heter a Swensta sidan, till större delen af dest inbyg-
gare. — Konung Gustaf 111, som ätföljes af wal-
da och talrika trupper, intager obehindradt Abborfors,
Högfors, Summa m. fl. pasi och lägrar sig jemte
sin här a Husula malm.— Konung Gustaf bereder
sia till bestormande af stadens förswarswerk och blott-
ställer sitt lif härunder uti ögonstenlig fara. — En
del af Swensta stärgärdsflottan framtränger till sta-
dens redd och gör ett staden tillhörigt barkstepp (Fre-
drikshamn), brandwaktssteppet och en Stralsunds gal-
jot till priser. — Fästningen bestjutes ftän westra
och sobra sidan. — Htstillige a flykten stadde Ryste
undersätare göres till sängar. — Strömsby och Wi-
borgfia förstaden förstöras pä den i staden kommen-
derande Generalens befallning *), under det en större
fiendtlig corps, under Gen. Baron Siegroths befäl,
nalkas fästningen frän östra sidan. — Ryste anfö-
rare, som söka att hindra fiendens framsteg, utmärka
sig uti atstillige träffningar "). — Staden hotas
med ett allmänt anfall, men befrias snart frän den
hotande faran. — Konung Gustaf, som öfwergif-
wes utaf en del af sina trupper, lemnar Husula
malm och ätergär med sin här öftver Kymmene elf,
och fiendtligheterna slutas för tillfället. — Thron-
följaren Cesarewitsch Paul Petrowitsch inträffar pä
orten med trupper och uppehäller sig en tid i staden.
— Communicationen med gränsorterna äterställes. —

Stadens inwänare befrias, tillika med Stäthällaredö-
mets öftiga städer, ifrän leveransen af wed och hus
för militärens behof. — Trivial-stolan indrages och
i dest ställe organiseras en normal-stola. — Stadens
förswarswerk utwidgas.

*) Genom förstadens brand förlorades ibland annat, efter uppgift»
en kista med äldre Weckelar församling rörande handlingar,
hwilka troligen woro af stort lvcirde. — Ibland de större af-
brunna gärdarne tillhörpe en författauuS fMstr.
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1789. Hotas staben ytterligare af flere anryckande siendtlige
Swensta kolonner. — Skarpa och blodiga träffningar
förefalla i dest grannstap. — Konung Gustaf sö-
ker framtränga pä stora strandwägen och att anfalla
fästningen; men planen misslyckas genom det wid
Swenstsund levererade stora sjöslaget, som winnes
af Rytzarne. Denna seger fullföljes, och Konungen
twingas att jemte sina trupper lemna Kymmenegard.
— En tacksägelsefest hälles för wunna fördelar öf-
wer Turkarne. — En domstol, under namn af ,ju»
dloium nuxtuw" organiseras. — Förberedelser göras
för nästföljande ars fälttag. — H stadens warf upp-
bygges kanonslupar efter Swenst modell.

1790. Angripes och besegras a stadens redd en del af Ry-
sta skärgårdsflottan, som öfwerwintrat under Fre-
drikshamns murar, jemte de derstädes inrättade ka-
nonbatarne, af en talrik Swenst srargärdsflotta, under
Konungens i Swerige eget befäls efter flere timmars
häftig drabbning. — Sedan flere af Rysta fartygen
dels stjutits i sank, dels gjordts .till priser, låter Ko-
nungen genom en parlamentär (Ofw. Löjtn. Morian)
uppfordra fästningen. Detz Commendant (von Eck)
erhäller betänketid och undsattes härunder af inryc-
kande Ryste trupper, under Gen. Buxhöfdens och
Rautenfelts befäl. Konung Gustaf, öftvertygad om
Commendantens motsträfwighet, läter härefter rikta
anfallet mot fjelfwa staden och desi strandbatterier.
Swenstarne uppbränna ännu flere Rysta farkoster
in i fjelfwa hamnen; men twingas snart, af en werk-sam artillerield frän Ryste batterierna, att skyndsamt
aterwända^). — Stadens inqvarteringstunga för-
delas och lättas genom den derstädes kommenderande
Ryste Generalen von Numsens åtgärder. Borgersta-
pet utmärker sig genom sin beredwillighet att gä
denne adelsinnade Generals önskningar till mötes, samt
förwärfwar sig anspråk pä hans erkänsla. — Fiendt-
ligheterna slutas snart, efter det wid Swensts_.nd för
andra gängen levererade sjöstaget, som winnes af Swen-
starne. — Den i Wärrälä undertecknade freden för-
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. kunnas i Fredrikshamn, till best samtelige inwänares
genom afiosiande af 101 kanonstott. — Sta-

tomter uppmätas, bestrifwas och affattas a kar-
ta *). — Magistraterne i Nyslott, Kexholm, Sorda-
wala och Willmanstrand indragas, i anseende till det
i berörde städer befinteliga ringa antal borgare, och
Rädstugu-Rätter inrättas i deras ställen.

V.
1791. Skola Tysta och Rysta spräken, jemlikt Styrelsens

befallning, begagnas ifrån och Med detta är wid Rat-
terne.

1792. Fä inga hus uppföras i staden utan Commendantens
wetstap, ej heller trädgårdar anläggas i Wiborgsta
förstaden pä närmare än 130 famnars afstand fränfästningens utanwerk. — En tacksägelseftst hälles i
anledning af freden med Turkiet.

1796. Hugnas staden med Hans Kejserliga Höghets Stor-
fursten Konstantin Pawlowitsch's ankomst. —

Rättigheten till krögeri-handeln i staden samt i Will-
manstrand och Nyslott förpaktas af Kronan.

1796. Pasiera Konung Gustaf lV Adolf öch Hertig
Carl denna stad, under deras resa till S:t Peters-
burg.

1797. Försäljes stadens gamla Radstuga och i desi ställe
uppföres ett nytt Radhus af sten '"). — För Ma-
gistraten uppgöres en ny aflönings-stat och dest löne-
wilkor förbättras. De wid Stathällaredömets in-
förande inrättade nya domstolar och embeten indragas
af Kejsar Paul, och Landets förra embetswerk fa
kraft och bestand. — Städerna Willmanstrand och

') Bland stadens Gärdsägare nämnas: Wulffert, Steven, Siden-
snöre, Molcrus., von Rabén. Kilchen, Qwift, Puhl, Leiste».
Nath. Vruner/Heino,/Jakob. Carl, Thomas och Peter). Giös-
ling. Gouwenw!?, Wtkman, Richardt. Vöisman, Länga, Kni-
per^ Vctkoff, Nattoff, Kiseleff. Korgatscheff. Morosoff. — Pri-
vata tomterna (till antalet 99) i staden, innehöllo 253,437
qwad. alnar.
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Nystott blifwa i politiskt hanseende beroende af Ma-
gistraten i Fredrikshamn. — I staden räknas 344
poduschni- eller mantalspenningar betalande personer,
och rckruter jemte rekrutpenningar levereras för första
gängen. — Städerna Fredrikshamn, Willmanstrand
och Nysiott äläggas att till de derstädes inrättade
stolors underhall ärligen erlägga en wist summa. —

Postgängen emellan denna stad och Wiborg fördubblas
för wesan, utan stjutslegas erläggande. — Handlan-
den Henrik Jakob Bruun biwistar, i egenskap af
stadens deputerad, Kejsar Pauls kröning i Most-
wa, och erhäller en krönings-medalj.

1798. Erhälla städerna Willmanstrand, Nyslott, Kexholm
och Sordawala egna Radhus. — Handtwerksstän-
det befrias ifrän skyldigheten att in «___.._*» prestera
rekruter, samt Andelige ständet och kyrkobetjeningen
ifrän poduschni-penningars erläggande. — De till-
förene enstilte personer och auktoriteter donerade hem-
man bibehällas. — Chefen för Neffsta regementet,
Furst Nicolai Alexejewitsch Wolhonski anlägger en
park utanför staden. — En ny plankarta stall upp-
rättas öfwer staden och förstaderna. — Till anskaf-
fande af brandredskap ansläs en summa. — De
WiUmanstrands och Nyslotts städer rörande och a
Radhuset i Fredrikshamn förwarade handlingar afsän-
das till berörde orter. — Det nybyggda Radhuset emot-
tages till begagnande.

1799. Anlagges ett nytt fälthospital a ett för Kronans be-
hof köpt hemman — Förrads- och bränwins-ma-
gasiner inrättas i staden och i wisia landsorter, afwen-som nya wakthus, slagbommar, m. m. — Stagnation
i sjöhandeln förorsakas genom förbudet af brad-utförseln
till utrikes orter. — En Censor utses för stadens behof,
och en ny stat för tullwerket harstädes utfärdas.

1800. Far kyrkoherden i Weckelax församling räntan för 21

') Nemligen hemmanet N:o 1 i Sandby (Matts Larssons) om
mantal, hwaraf Säljaren förbehöll sig endast twenue ängar:
Rautamnlda och Hirwelä.
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hemman, bestäende af 4-^ mantal, i stallet för de prest-
gärden förut tillhörige, men till eftlanaden för Fredriks-
hamns fästning och byggnaderna i Wiborgsta förstaden
medtagne jordstycken, sig sälunda anslagen, att han och
hans efterträdare i embetet deraf komma att erhälla
den i Revisions-lordeboken bestämda räntan in natur»,
eller i penningar, emot det de deraf borde hälla Kronan
tillhanda den efter kronowärdet utgäend'! räntan.

1801. Swärja stadens inwänare Kejsar Alexander I tro och
huldhet. — Förbudet af skogsprodukters utskeppande
upHäfwes, och en fri sjöfart återställts. — Handlan-
den lobst Bruun utses att a stadens wagnar lyckönsta
Kejsar Alexander till desi thronbestigning.

1802. Inträffar Kejsarinnan Elisabeth Alerejewna i
staden, till desi inwänares glädje, och möter Drottnin-
gen af Swerige Dorothea Wilhelmina wid Abbor-
fors.

1803. Hugnas staden jemte Kymmenegard och Ruotsinsalmi
fästning af Kejsar Alexanders höga besök. — An-
stalt widtages härstädes om de i oäkta säng afiade barns
wärdande, tills de kunna afsändas till barnhuset i S:t
Petersburg.

1804. Inrättas ett kurhus i staden. — Borgerstapet förwarf-
war sig Universitetets i Dorpat tacksamhet, för till Uni-
versitetet förunnade friwillige penninge-bidrag. — Be-
swär anföras öfwer tryckande inqwartering. — Nya
kaserner uppföras.

1806. Organiseras en kretsflola i stället för stadens förra stol-
inrättning, som indrages

1809. Anfalles, i grannstapet af stadens redd, ett ifrän Kron-
stadt, under stydd af nägre kanonslupar, till Ruotsin-
salmi destineradt Krono transport-fartyg af Engelske
barkaser och kuttrar, och göres efter en starp trässning,
tillika med ätstillige andre farkoster, till pris —

Fredstraktat emellan Konungariket Swerige och Kejsa-
redömet Ryssland afslutas, hwaröfwer lustbarheter an-
ställas. — Köpmanstapet uppgifwer filt. rörelse-kapital
till omkring 400,000 rubel, hwaraf 1l procent leve-
reres till Kretsränteriet härstädes.
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1810. Benådas staden med en Dotterstola'°).
1811. Organiseras en förberedelseklass, under namn af Elemen-

tar-Ma.
1812. Införes i Kymmenegärds län ny Finländsk Civilstyrelse

och fölfattningar. — Tullfri införsel af salt till denna
stad, 3uotsinsalmi och Wiborg bewiljas med Finska
fartyg.

1816. Förenai Kymmeneaärds med Wiborgs Län. — Fre-
drikshamns stapel-rättighet bekräftas. — Staden und-
fär ratiighet att ännu pä wiss tid förpakta utminu-
teringen af bränwin, öl och mjöd.

-_817. Tryggei staden wid förwaltningen af de är 1743 henne
doneradt hemman; dess rang och wapen samt antalet
af dess inre styrelses ledamöter bestämmas; hwarutom
Zredrikihamn, som räknas till 4:de klassens städer,
priviligöras med en Kamners-Rätt. — Till fö-
rekommmde af omgänger och oredor, bewiljas kyrko-
herden i församlingen 100 rubel silfwer ärligen i kon-
tant, str de prestgärden förut tillhörige jordstycken,
hwilka, enligt gjord uträkning, gifwit en ärlig inkomstas 19_ rub. 25 kop. B.co Ass., i stället för den
pastorn förut anslagne jordeboksräntan för 21 hem-
man. — En direktion för fattigmorden sammansät-
tes 2-y.

1819. Flyttas förra Tppograsista, numera Finfla Kadett-
Corpsen, uider Ofwersten wid Hans Kejserliga Ma-
jestäts Suite, sedermera lZeneral-Majoren och Ridda-
ren Peter Theslesss chefstap, isrän Haapaniemi till
denna stad, hwarest atflillige Kronan tillhörige kaserne-
byggnader for Corpsens behof upplätas, da äfwen en
ny Stat för samma Corps utfärdas, och en summa
för sagde byggnaders inredning samt uppförandet af
nya wid inrättningen nödige hus och byggnader an-
slås af Fnsta militie-medlen '-").

1821. Trader nyssnämnde Corps, efter fulländade byggnader,
i werksamhet. — Mot slutet'af sommaren hemsökes
staden af en häftig wädeld, hwarigenom af
staden jemte Swensta och Finska kyrkan förstöras").

1822. Befrias staden i Näder pä tio ars tid ifrän ingvar-
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tering och Krono-utlagors utgörande, samt hugnas med
en betydligare summa för Swensta kyrkans återupp-
byggande. — Till följe af Regeringens förordnande in-
rättas en Elementar-stola brcdwid Kadett-Corpsen.

1825. Swärja stadens inwänare tro- och huldhet ät Hans Ma-
jestät Kejsar IV_l^l_ll.^l den förste.

1827. Fastställes en ny afiönings-stat för Magistraten^). Sta-
den förunnas rättighet att framdeles uppbära Grund-
och Hamnpenningar, Tomtören, Wurstapspenningar,
Auktions-provision m. st. afgifter.

1828. Förklaras äbocrne a de staden donerade hemman, skyl-
dige att till Magistraten dcrifran utgående jordeboks-
rantor iftan och med ar 1826, och dercfter framgent
antingen »»» ».-»-ur-, eller efter hwarje ars Markegangs-
pris, sig afbörda.

1830. Firas en Jubelfest till åminnelse af den i staden Augs-
burg af Ev. Lutherste församlingen offentligen fram-
ställda trosbekännelse. — Stadens inwänare lugnas
med war nu regerande Nådige Monarks Kejsar Ni-
colai den förstes Höga ankomst

1832. Lagges a Swensta kyrkans till stadens Grekisk-Nysta
församlingen öswerlatna obebyggde plan, grundeli till en
ny sten-kyrka för berörde församlings behof.

1836. Indragas Fredrikshamns, Kymmene, Nuotsinsalmi,
Willmanstrands och Kexholms fästningar, afwensom
Commcndants-cmbetet, Ingcniur-komando med arbets-
manstapet, Militar-hospitalet m. fl. militära tjcnster, och
warden af fästnings-werken öfwerlates mot wissa wil-
kor ät civila styrelsen i orten. — Tillika upplösas de
härstädes förlagda kompanier af 19 Artilleri-brigaden.

1837. Inwiges den nybyggda Grekisk-Rysta kyrkan till Guds-
tjenst. — En Committé sammansättes för äteruppbyg-
galldet af en Swenst kyrka.

1838. Hugnas stadens inwänare med Hans Kejserliga Hög-
hets, Storfursten och Hufwud-chcfen för Finsta Kadett-
Corpsen MichaelPawlowitsch's höga besök

1839. Lagges grunden till en ny stenkyrka för Swensta för-
samlingens behof. — Skeppsbyggnaden upplifwas och
antalet af stadens fartyg winner betydlig tillwärt
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1840. Hemsökes staden för andra gängen af en swar wädeld,
hwarigenom den bäst bebyggda delen as städel, lägget,
i asta 2").

1841. Befrias staden i Näder pä fem ars tid frän ingvarte-
ring. — Radhuset förses med wärdtorn och urwerk.

1842. Indrages stadens förra stol-inrättningar, och i deras stäl-
len organiseras en högre och lägre Elementar-stola
—Staden hugnas med Hans Kejserliga Höghets Thron-
följaren Cesarewitsch Alexander Nicolajewitschs
Höga besök

1343. Inwiges Swensta församlingens nya kyrka till Guds-
tjenst ").



Anmärkningar.

1. Säsom stöd till denna förmodan, kunde bye- och orts-
namn anföras, säsom: 3««r- och l-_llt»v_,»ti-« i Kym-
mene; L_-v_-s.»a-,>*. i Weckelar; I^va».^ eller N«i-
moonkvlä i Wederlax, och och Vi-il_ii««« i
Säckjärwi socken, samt Bulgarins och Karamsins kar-
tor öfwer Ryssland för X och XI sekten. «l«m (Ta-
wast eller Tawestland) intager en sträcka efter Karam-
sins emellan 44 och 46" l. öster om Ferro, och efter
Bulgarins karta, emellan 44 och 45". Inom denna
utsträckning bodde tilläfwentyrs de i gamla Rysta krö-
nikor omtalade _Vom_.er och H-lurmzuuer. De förra
woro utan twifwel Saxar och Friser, och de sednare
törhanda Angler, eller Ingler, eller af Brittiskt ursprung.
I Gerardi Hleroatnris K Huäael Noullli _H.tl«.» (Am-
sterdam 1607) förekommer Weckelax wid Lassar, fl.
(Laxfjord?) Kymmene-elf kallas till Itninn. Esterna bo
i Sawolax wid Nyslott. — Man har för längesedan
pästatt, att ett helt Tystt folksiag under folkwandrin-
garne rakat komma till Finland, hwilket är mycket tro-
ligt. Det Rysta namnet Bu_n och det Finska snomi
kunna lättast härledas af -_.un_n.oi* eller __.oWn_er_«.nä,
hwaraf det Finsta Bomsro kan jemwäl härstamma. —

Wi aga orsak att tro, att Finlands gamla Saxer till
större delen kommit till norra Brittannien, emedan lika
lydandh^Nnn derstädes och i Finland förekomma.

2. Att Swenstarne redan i äldre tider intagit och bebodt
en längre tid kustorterna och skärgarden i Weckelax och
Mederlar, synes af byars och ägors namn, säsom: Bam-
böle, Sigwardtsby, Bredstall, Stensböle, Kqllfjärd,
Angholm, Rudholm, Wadstena, Rödstar, Widstär, m. m.
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3. Se von Knorrings Gamla Finland, vag. 170, och Prof.
Rems Finlands Forntid, pag. 9. Efter en sägen war
Weckelax kyrka ämnad att byggas a Suurenhuoneemäki,
en höjd, belägen 9 werst wester om staden wid allm.
strandwägen. — En gängse warande tradition säger,
att Munkar, mähända frän andra sidan af Finsta wi-
ken, uppbygt Weckelax kyrka.

4. Denna förmodan winner sannolikhet, dä twänne större
kärr, MlKäsuo och Ilun^or jemte VVellK^iirvi, sinnas
i stadens grannskap.

6. I Kymmene församlings kyrkobok sinnes händelsen an-
tecknad.

6. Den 17 Juni 1632 utgafs ett placat om städers an-
läggande och deras friheter pä stere ställen i Karelen
och Ingermanland. (o. Knorring.) Weckelar' stads fun-
dations-bref förlorades troligen är 1712. Willmanstrand
och Sawolar Nystad (Nyslott) synas, efter 1668 och
sednare arens jorbeböcker, wara af lika älder med Weckelax.

7. Sedermera blefwo dessa 15 ftihetsär tillötte med 6 är,
bewiljabe a Riksdagen är 1734.

8. Är 1547 stall Wiborg ha erhällit rättighet att hälla
frimarknader i Weckelax och Lappwesi.

9. I anseende till stadens knappa inkomster antogs icke den
andra eller Politie-Borgmästaren under hela Swensta
tiden.

10. Utaf Ingeneur Rechenbergs om förloppet af stiftet med-
delade bestrifning, inhämtas ibland annat: att prestgär-
den (Z statt) fordom ägt fina äkrar samfält med staden,
Sandby och Bamböle byar, och att Taskali hemmanet,som fordom blifwit Kapten Bures hemman i Bamböle
tillagdt, wid stiftet ansedts för staden omisteligt.

11. Till stadens Msar utsagos Bönder ifrän Willnäs by,
hwarifrän de sedan öfwerftyttat till Söckneholmen (Pi-
täjän saari), samt uppsökt och utstakat farleden. En af
deras efterkommande med wedernamnet Muuri har upp-
bygt de flesta af stadens handelsfartyg. — En annan, nu-
mera uti hög älder astiden Lots, Petter Muuri, skall ge-
nom sin rädighet och skicklighet bidragit till äterstodens af
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den wid Swenstsund är 1790 slagne Rysta stöttans
räddning.

12. Denna af Swensta häfdatecknare beklagade händelse till-
drog sig natten mot den 30 Juni. — Rummet tilläter
oss icke här att närmare bestrifwa denna wigtiga händelses
förlopp. — En beskrifning deröfwer kan inflyta uti en
tillänmad fullständig öfwersigt af krigshändelserna inom
Kymmenegärds Lan.

13. Fredrikshamns stift innefattade 18 församlingar och,3
kapeller, indelade uti ett contract och ett prosten. —Är
1772 utgjorde folkmassan deri, omkring 23,000 Mar. —

(Ur stiftets handlingar).
14. II åtföljdes af en Furstinna

Daschkowa, 2 Furstar, Golitzyn och Baretinsti 2
Grefwar, Tschernischeff och Strogonoff, 2 General-
Majorer, 2 Kammarjunkare och 3 andra betydande
personer, som bildade Hennes Majestäts suite. — Kejsa-
rinnan inträffade i staden Lördagsafton den 17 Juni. —

Konung Gustaf 111, som reste denna gängen undernamn
af Grefwe till Gottland, och ätföljdes af Grefwe Creutz,
Stallmästaren von Essen, Riksmarskalken Taube och
Kammarherren Armfel t, ankom följande dag ungefär wid
samma tid. — Deras Majestäters äterfärd skedde Tis-
dagen derpä den 22 Juni g. st. (S:t. P:burgs Zeitung
och Sumarokoff).

15. De är 1784 bildade domstolar woro: Nedre Lanbt-Rät-
ten, LagstipninFs- (Un»»»/! racnpana) och Pupill-
Rätterna. — Aen nya Tjenstemanna-personalen bestod
uti en Kretsräntmästare och Kretsanvald, en edswuren
Landtmätare, en Kretsdoktor, en Läkare, en Underläkare
och 2 Läkare-lärlingar. — Hwarje krets borde innefatta
20 » 23,000 själar. (Verordn. zur Vervalt. der Gou-
vernem. des Russ. Reichs.)

16. Prinsen af Wyrtemberg, Fredrik Wilhelm Carl,
Kejsarinnan Marias broder, blef Konung är 1805
och dog 1816.

17. I början af 1788 ars krig bestod stadens garnison af
Pskoffsta och Neffsta regementen samt 2 bataljoner af
Finl. lägare-Corpsen, tillsammans utgörande omkring
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6000 man med 10 st. fält-kanoner. — Träffningar före-
föllo natten mot den 6 (17) Juli wid Bun»m« pass, den 2
Aug.widWillu;by, den 3, wid lt»u,liölooch natten mot
den 4 i s. m. emellan staden och Brakila. — Ibland de
Ryste officerare, som härunder mest utmärkte sig, woro
Ofw.-Löjtn. Petrowitsch, Sec.-Major Gla senap och
Löjt. Worobjeff wid Nefffia regementet.

18. Bataljen levererades den 15 Maji, tidigt pä morgonen, wid
nordlig wind. — Swensta arme-flottan bestod denna
gängen af 165 större och mindre fartyg, hwaremot den
Rysta fiotiljen utgjordes af 2 halfprämar och Turunmaa
"Sällan wärre" och 60 kanonbätar, ofullständigt bewä-
rade och bemannade. Affären pästod öfwer 3i timmas tid,
hwarunder Rysiarne gjorde allt möjligt för att förswara
sin plats. Förlusten uti döde, särade och fängne utgjorde
a sistnämdes sida 241 man gemene och, officerare.

19. Det nya Radhuset byggdes i 2 ars tid pä entreprenad
af Handlanden Sutthoff i Wiborg, genom Handl. härstä-
des Carl Bruun, för 23,144 Rubel.

20. Förra Normal-stolan ägde 4 lärare och är 1803 tjugu-
ätta elever. — Kretsstolan hade lika mänga lärare, är
1831, 63 och är 1841, 61 elever. Skolan war indelad i
3 klasser: t< l*ti«, «o«u»ll» och prim». Hr 1835 ägde hon
ett bibliothek af 672 band, utom kartor, m. m. Till lä-
rarenas afiöning anwändes ärligen 3571 Rubel; den 1
Jan. 1836 ägde stol-kassan en behällning af 3317 Nub.
B:co. Mänga af Kretsstolans elever hafwa blifwit nyt-
tiga och utmärkta medlemmar i staten. Detta förutsätter
lyckliga natureller hos stadens och länets mwänare, samt
föranleder att tillflrifwa deras lärare skicklighet och karlek,
äfwensom de fordom begagnade Tysta hjelpredorna dug-
lighet och ändamälsenlighet!

21. Denna affär föreföll den 13 Juli om aftonen wid I!ur
Kiassnri, omkring en mil frän staden. — Engelska styr-
kan bestod af 19 barkaser och kuttrar under Kapten Fo-
rests komando. — Rysta transport-skeppet, under Mid-
schipsman lurjeffs befäl, konwojerades af 4 ifrän stadens
hamn erhällne kanon-slupar. — Rysta förlusten uti döde
och särade uppgick till 239 gemene och 3 officerare, hwar-
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emot bland Engelsmännen stupade 19 man och 67 sära-
rades. De dödas stoft förwaras wid Aspö kapell.

22. Dotterstolan, som ännu är bibehällen, ägde är 1835 19
och är 1841 25 elever. — Här har underwisning blifwit
lemnad utaf en lärarinna och 3 lärare uti religion och mo-
ral, historie, geografi, natural-historie, arithmetik, kalli-
grasi, ritkonst, rysta, tysta och fransta spräken, ämnestrif-
ning samt i ätstillige handarbeten. — Skolan underhölls
ärligen med wid pass 750 Rubel B. A.

23. Direktionen för Fattigwärden trädde först i slutet af är
1819 i wer^samhet. I början af är 1836 sammanträdde
en kommission till organiserande af en ny direktion. —

Fattig-kassans tillgänger hafwa isynnerhet genom Hand-
landen i Wiborg, Consul Ignatii testamente blifwit förö-
kade och bragte till nägot öfwer 50,000 Rub. B. A. —

Före midsommar» utdelas till de fattige en ränta af 600
Rub. silfw. af Ignatii medel.

24. För Kadet-Corpsens behof, blefwo 3 större och 2 mindre
stenhus, fordom militär-kaserner, upplatne. — Inrednings-
och nybyggnads-kostnaden bestiger sig, med afdrag af hwadsom blifwit besparad., till 153,000 Rub. En del af bespa-
rings-summan (omkr. 80,000 Rub.) anwändes till inköp
af Chefens hus. Hedern af denna stöna anstalts inrätt-
ning tillhör, näst Kejsar Alexander, framlidne General-
Majoren och Riddaren Peter Thesleff. — Han war Chef
för Corpsen ifrän den 9 Maji 1819, till den 6 December
g. st. 1834. Efter är 1832 hafwa Corpsens hus genom till-
byggnader, inköp af tomter och planteringar af löfträd un-
der afiidne Direct. General Dittmars tid blifwit utwidgade
och förstönade.

25. Elden ftambröt Lördagen den 18 Augusti kl. emellan 8
och 9 föremiddagen. — Skadan beräknas till nägot öfwer
en half miljon.

26. Denna stat är ännu bibehällen. Enligt densamma ätnju-
ter Borgmästaren 1800, lust.-Radmannen 600, Politie-
Radmatmen 450 Rubel, Kämners-Rätts Ordföranden
900, Magistrats-Secreteraren 600, Notarierna 300,
Kassören 460, Stads-Fistalen 150 och Aktuarien 225
Rub., allt B:co Ass. I anseende till lönernas ringhet



36

hafwa ätstillige tjenster blifwit förenade. — Ar 1740
(Swensta tiden) innehade Borgmästaren i lön och ta-
fel-penningar tillsammans 256 Rub., är 1744 275 och
är 1797 600 Rub.

27. Hans Majestät, åtföljd af General-Adjutanten Ben-
kendorff, inträffade i staden Thorsdagen den 12 Au-
gusti, kl. ö 7 om aftonen. Följande dag pä f. m., täck-
tes H. M. fortsätta Dess resa till Nya Finland, efter
att hafwa mönstrat den i staden förlagda militären och
F. Kadetterne.

23. Hans Kejserliga Höghets Storfursten Mich a el Pawlo-
witsch's ankomst stedde den ,"4 Mars, sent om aftonen.
Följande dag täcktes H. K. H. efter att hafwa inspec<
terat F. Kadett-Corpsen, som lyckats tillwinna sig H. K.
H:s synnerliga bifall, äterwända till S:t Petersburg.

29. I slutet af är 1839 uppgick antalet af stadens fartyg
till 26, af sammanräknade 1539 lasters dragtighet.
Denna flotilj bestod utaf 1 fregatt- och 1 barkstevv,
4 briggar, 13 stonerter, 3 galeaser, 1 jagt och 3 half-
dackade lodjor. — Numera har antalet deraf blifwit
med 8 fartyg förminstadt. — Ar 1744 ägde Fchamn
ett fregttttstepp, fördeladt pä 16 lotter, ar 1785 twän-
ne barksteftp, är 1797 1 galeas och 4 öppna bätar, är
1813 2 galeaser, 1 jagt, 2 skutor, 1 lodja och 2 öppna
bätar, är 1820 lika mänga galeaser, 2 jagter och 2
lodjor. — Emellan aren 1828 och 1837 hafwa 2 brig-
gar, 2 stonerter, 1 galeas och 1 jagt (tillsamm. af 330
laster) förlist. — Är 1837 utskeppades härifrån 18,127
tolfter plankor och bräder, som erhållits ifrån 7 sågar,
mestendels utom Wiborgs län betagne. — Tull-inkom-
sterna för aret 1837 bestego sig till 8669 Rub. 86 kop.
silfw. Är 1840 utgjorde de 11,504, är 1841 13,609,
samt för ar 1842 17,145 Rub. w. silfw. — Post-in-
komsterna utgjorde är 1812 3257 Rub., är 1820 1386
Rub., samt är 1836 1876 Rub. w. silfw. — Är 1837
utgjorde stadens folkmängd, F. Kadett-Corpsen och Gar-
nisonen inberäknade, omkring 3000 själar. — Stadens
enstilta inkomster hafwa bestigit' sig till omtr. 18,000
Rub. B:co W.
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30. Denna gängen utbröt elden wid pästäende stark nordlig
wind i n. ö. delen af staden, kl. wid pass 4 om mor.
gonen, och ödelade innan aftonen 63 privata hus och
11 allmänna byggnader. Skadan beräknas till omkr.
600,000 Rubel B. A.

31. Högre- och lägre Elementar-stolorna öppnades den 1 Febr.
I slutet af är 1842 ägde den förre 7 lärare, 62 ele<
ver och den sednare 1 lärare och 19 elever.

32. H. K. H. Thronföljarens Cesarewitsch Alexander Ni-
colajewitsch's höga ankomst skedde Mandagen den 30
Maji med ängfartyget Herkules, ätföljdt af ängf. Kam-
schatka. — Efter ett kort dröjsmäl täcktes H. K. H.,
tillika med H. D. Furst Menschikoff, afresa F samma
fartyg.

33. Inwigningen förrättades Midsommardagen af Contracts-
Prosten och Ordens Ledamoten C. I. Quist, i närwaro
af Kapellanen i församlingen, Magister H. Nordström,
Pastors-Adjunkten A. Tilly, Magister G. N. Hartman,
v. Pastor I. F. Ahlquist och Prostarne I. C. Horn-
borg och A. F. Cremer.





Supplement I

till Taflan af

Kymmenegärds län och Fredrikshamns
historie.





1. Frälsegods, linapar och Frälsemän, m. m.
(Critist afhandling).

lxlemte Krono- Kongl. Maj:ts arf- och egna, prebende-
stadga-, statte- och milis-hemman, Kungs- och Ladugärdar,
frälse och ewärdeliga egendomar (säterier och allodial-gods),
köpte ftälsen, kloster- och kyrkohemman, prestebohl och stä-
der underlagda (doriations-b:n), krögares och tawerners fri-
heter, förläningar eller ftälsen till lifstid och behagelig tid,
m. m., förekomma i Landets äldre lordeböcker egendomar
inom Wiborgs län, under namn af xa-mla lrälse-nemlnau,
/^äelu» lrälsen, lräise silattur och linap-lrölsen,
med uppgift pä dessas innehafware och bebrukare. — Gam.-
la ftälsen förekomma i liivioedl» — Henderssons, Linders-
sons, Iwarssons och Forbus' — i KloKla Wrangells,
Wittenbergs, Boyes, Linder-ssons, Totts och Liljestölds —

i Fäsllis — Jönssons, Olufssons och Dufwas — i Wi
dor^s — Stubbes, Wrangells samt Bergs och Totts af
Mulli, Willi och Ilmasti bebrukade — i Biichärvi — ll-
les — i Wederlax — Melins — WeeKel»x — Böllias,
Creutz's, Duwalls eller Magduwaldts, Flemmings, Poitz's,
Nolambs och Swanströms —; hwaremot Knap-fralsen en-
dast i Weckelax socken finnas. — Med gamla ftälsen för-
stas efter Barthold Nyström (i desi ar 1784 utgifna be-
strifning om Swensta. hemman och lägenheter) sådana gods,
som i längre tid presterat den af Konung Magnus Ladu-
läs i XIII seklet infördarust-tjensten (Ross dienst) och ut-
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gjort Kungs-Hästames ränta; hwaremot de nyare ftälsen
widkant ärliga hästames ränta jcmte halfwa boskaps- och
halfwa stjutsfärds-penningarne, utom flera andra oner« lika
med gamla ftälsen, med undantag af Lagmans-, Häradshöf-
dings-, Tingsgästnings- och Mantals-penningar, dä ftälse- eller
adelsmännen sjelfwa bodde a sina hemman, hwaraf namnet
»literi troligen uppkommit. — Genom rust eller ross-tjen-
sten kunde den gamle adeln ej förlora sitt adeliga anseende
eller adelstap.

En särskild uppmärksamhet synas Weckelax Knap-ftäl-sen och Knaparne (Swennerne) berstädes förtjena. — Uti
1666 och 1668 ars Landsböcker sör Wiborgs och Nyslotts
Län, förekomma under namn af adelns gamble ftälsen 14
halfwa hemman af 7 mantal under säteri, nemligen- Vre6>
-H»l! (Palliacka, Pälacka eller Polack) i Nugböllle (Pucki
eller Bock)i liu«ul» (Rolamb), i Bte»»l»Vt,le (Stöder och
Kiäpp) i B«räw«l,7 (Mulli) i HwiUnä» och Nilln8« eller
Uol,Fnii« <Poitz), i 8«n«ll»5 och poit«6, vät»» eller vötö
utan stägtnanm (p»tron^mie«). — I 1665 ars Landsbok
säges att nägre gamle Halseman njuta deras hemman fritt
för rust-tjensten de prestera under adelsfanan, och i 1668
ars lordebok är antecknadt, att hwarje Knap-frälse hem-
man erlagger halfwa salpeters-hjelpen med 24^ öre. —

1706 ars lordebok öker raden af dessa gamla frälsemän
med slägtnamnen: Nus^afvel i Bredstall och Sandby, I^äti
(Lctte?) i Husuböhle, vru«in i Husula och WilcKl i
Strömsby. — Wid denna tid furmos 13 hela och 14 half-
wa hemman af ej mer än 6i^ behällna mantal, hwaraf t
är öde, och z under Capellans-bohl i Sandby. — Husula
frälsens augmenter woro i Walkeala och Lappwesi socknar,
Strömbys i Walkeala, Kymmene och Pyttis. — Bredstall
stmes hafwa är 1657, ställt (sannolikt med Husula) 6,
Liickala (Creutz) lika mänga, och Strömsby, Bamböle, Bra-
kila (Braxby), Willnäs, Mentlax, Qwarnby, Ihamaa och
Ongamaa bys af Otto Schollman innehafda 5 frälse-hem-
man, hwardera en ryttare under Adelsfanan, eller till ett
Cavalleri-regemente. Wid är 1706 synes Husula hafwa
rustat fyra och Strömsby med sina augmenter twenne (2)
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ryttare*) — Rörande Stensböles 2:ne frälst-hemman, sinneS
antecknade, att det. ena af l mantal (Erik Stöders) warit
Henrik Flemings allodial-frälse, och att Fleming ar 1628
öfwerlemnadt detsamma till dess betjents Erik Twillings arf-
wingar. — Rörande i mantal i Summa by anföres, att
Kongl. Rädet och Gen.-Amiralen Lorentz Creutz tillhandlat
sig detta ftälse-hemman är 1652, af Corporalen under A-
delsfanan Henrik Pehrsson Huusgawel, som wunnit godset
till ewärdeligt frälse, och att ett dylikt hemman af l man-
tal i berörde by warit är 1666 förlänt Eskil Pehrsson lun-
kar (Knap, Swen, lunkar) till behagelig tid; att 3 hem-
man i Willnäs by wid samma tid woro Kapten Reetz' fräl-
se-öden, och att Poitsö, Bät eller Bötö, eller Pyötsaar,
warit, ursprungligen löran Larsson (Hugguts?) frälse, se-
dan Ofwerste Salamon Jonssons allodial-frälse, hwarefter
denna ö innehafts af Swanströms arfwingar, som pantsatt
deras rätt dertill till Lagläsaren Dahlmans enka, den der
sin rätt öfwerdragit till Lagmannen och Landshöfdingen Ba-
ron loh. Creutz; är 1769 innehades detta gods af Landt-
mätaren Jonas Necklin samfäldt med en Prokosi lurieff,som salt godset till Handlanden i Fredrikshamn Johan Ring,
af hwilken Märten Pihlhjerta (Johanna Mattsdotter Hug-
guts son), med Hnr« nobilit»tls, genom formlig rättegäng
är 1792 ftänwann Bötö eller Pötsari frälsehemman.

Ur von Knorrings, Rehbinders, Aminoffs, Tunelds
och Porthans arbeten, samt ur andra trowärdiga Handlingar
inhemtas:att Weckelax Knåpar fingo af Konung Gustaf I
är 1662, pä hwilken tid de bebodde och innehade i Wecke-
lax s. Strömsby, Bredstalle, Sandby och Tawastby, samt
Mogenpört i Pyttis socken, frälse-rätt pä sä läng tid de förmäd-
de upprätthälla ftälsemanna-tjenst; att slägterna Huusgawel,
Brandstaka och Pihlhjerta woro under hela Swensta
regeringen sä för sig sjelfwe, som för hustrur och barn be-
friade frän mantals-penningar, krono-tiondens samt tings-
kappars erläggande, ät hwilka slägter Landshöfding Lindhjelm

') I Weckelar socken rustades dessutom 20 dragoner. — Är 1703
kommenderades en Dragon-sqwadron, af Abels--och preste-drängar,
uta,f Ofw.-Löjt. Steph. Fr«d. Knorring.
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i Wiborg är 1694 stall föreslagit större augment, för att
bättre kunna upprätthålla rustningen, hwilket af Konungen
blifwit bewiljadt; att en Sigfrid Jönsson (Husgawel), frän
Tawastby i Kymmene s. är 1626 för Hbo Hof-Nätt, der han
jemte Sigfrid Jönsson (Pihlhjerta) ftän Husula, Matts
Thomasson (Husgawel), frän Strömsby och Hans Pehrs-son (Polack, Palliacka?), ftän Bredstall, af förste Advocat-
Fistalen blef tilltalad för det de utgäfwo.sig för frälsemän,
företedde 2:ne Konung Gustafs I bref af d. 6 Sept. 1652,
och d. 27 November 1553, hwari en hans farfars bror samt
Matts Thomassons (Husgawels) farfar kallades frälsemän
och fatt consirmation pä Strömsby; att deN förstnamde,
eller Sigfrid Husgawel genom inlemnad slägtlinea bewisade
sig i 6:te led härstamma frän Erik Larsson, som är 1396
af Carl Ulfsson (Sparre) af Tofta, Höfdingen i Wiborg, er-
höll fasta pä Sandby gods jemte rätt till Bredstalla by,
som Riddaren Ehrengissel Nilsson stänkt honom efter för-
rymde Lars Blekare; att Sigfrid Jonsson (Pihlhjerta) äf-
wen i 6:te led, säsom dess siägtregister utwisade, ledde sin
härkomst ftän en Matts Eriksson, som först (under Mar-
garethas och Pommerske Hertigen Erik XIII regering) för-
wärfwat frälse pä Husula; att Sigfrid i Tawastby (Hus-
gawel) blifwit genom Hof-Rättens dom af den 4 Okt. 1626
berättigad att för sig och sina bröstarfwingar njuta sina gods
under ftälse-frihet, säsom andre af Ade! och göra Kronan der-
af tjenst, hwilken ratt troligen blifwit äfwen Pihlhjerta af
Hof-Rätten i Maji är 1626 tillerkänd; att en Elias Hus-
gawel, en ättling till Matts Thomasson, född i Strömsby är
1721, warit 1742 Proviant-strifware wid fält-magasinerna,
sedan Kontors-strifware i Willmanstrand, och är 1759 Ka-
mererare wid Norra Dykeris Hufwud-kontor i Stockholm, er-
hållit 1774 renovation a gammalt Adelstap och introduce-
radts är 1776 under N:o 2102; att Erik Larsson fört i waven
en husgawel och ofwan hjelmen en eld hake; hwaremot
Pihlhjerms sköldemärke warit en bewäpnad hand, som höll en
pik och pä pikspetsen ett upp- och ncdwandt hjerta; att Hus-
gawlarne i XVII ärhundradet warit bland Weckelax Knåpar
talrika och widt kringspridde; att en Erik Pihlhjerta, gift med
Ingeborg Ruth, warit omfting 1770 Stads-Fiskal i Fre-
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drikshamn; att en del af Weckelax Knåpar med webernamnet
Wilckin (Wilcki) till flöldemärke fört en eldgaffel med en röd
eldfana, enligt Stäthällarens pä Wiborg Henrik Flemings
d. 14 Maji 1618 pä lagmans-tinget giftvet bewis, och att en
Heiden Wilkin 1620 warit Fogde i Kymmenegärds län; att en
Henrik Huggut'-'), son till i Borga födde skepparen Matts
Bengtsson, warit ar 1571 Konung Johan 111 Troman och
Sekreterare; ar 1581 Slottslofwen pä Stockholm; blifwit är
1583, den 8 Januaris adlad för dess hulla och trotjenst och
bekommit till wapen en pälyxe, hwars ägg är jemte handen,
som häller uti skaftet, nägot blodbestänkt, samt en öppen tor-
nerhjelm, hwarpä finnas tu buffelhorn och ibland dem en
pälyxe, lika med den förra, kransen och hjelmtäcket rödt och
hwitt, tillika erhällit donation pä Kurila (Kurjala gods i
Tawastland?) och Torkis i Finland; blifwit är 1583 Irigs-
Commissarius och Slottslofwen pä Calmar; är 1586 Aftver-
ste<Befallningsman pä Kexholm, som nägon tid förut blifwit
eröfradt af Pontus de la Gardie; samlade dymmelweckan 1694
i Upsala tillhopa 12 fattiga män, hwilkas fötter Konung
Sigismund twättade; warit gift med Karin Sabelfana, Jo-
han Skqlms enka, arbetat med särdeles nit och framgång
pä Katholsta lärans äterinförallde i Swerige; förmätt att
in blaueo gilla och antaga lithurgien; warit twungen att un-
der Hertig Carls regering, dä Lutherska trosbekännelsen be-
fastades, fly till Polen samt efterlemnat fiere ättlingar,
af hwilka Jakob Huggut (Officer) introducerades ar 1664
under N:o 691; att Löjtnanten och Coopv. Kaptenen Gi-
deon losias Huggut, utan gifwen ättledning, född 1766
död 1825 pä Bläsnäs rusthäll i Pargas socken, uppgifwit
sig wara e»z»ut f2mil>i« i Finland och ansedts wara den
sista af ätten; att stamfadren till Weckelax Hugguter en
sommarnatt pä ett obekant äratal (troligen i XIII seklet)
simmat, säsom en, hos de gamla ännu lefwande ö- och kustboer
i Wiborgs län, ännu gängse warande tradition meddelar,
till en siendtlig Ryst eller Nordtyfi fribrytare eller korsar-
') Huggut torde härstamma ftän H^ogwcude i Fris. Weststingen. —

Bland Sweriges ädlingar förekomma Stengawlar.
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flotta, hwars manskap, som talat Finsta*), lägrat sig pä
Wepsu höga holme i Wederlax' stärgärd, obehindradt nal-
kats de med linor wid hwarandra fastade fartygen, blifwit
bemärkt, men ansedts för rörligt hafsstum, emedan hans
hufwud warit betäckt med en hwit huftva (tanu), kapat,
troligen med en yra — sedan han bestigit nägon farkost —

den främsta wid en sten eller ett träd fastbundna linan och
mähända derefter med sin yxa dödat de förföljande matro-
serna, om icke nägra offer redan förut i farkosten fallit för
hans wapen. Den sålunda utaf en man eröfrade siendtli-
ga flottan stall derefter blifwit förstörd, och för detta djerf-
wa storwerk stall denna (löran Larsson?) blifwit ägare af
fiere lägenheter i Wiborgs läns stärgärd, hwilka lägenheter
troligen blifwit arfwegods, hwilket är sä mycket mera san-
nolikt och antagligt, som Mustamaa, Ut sta mö, Kilpsaar,
Klubben, (Luppi), Bredstär, (Reister) och Kolmselänpetter
(Pecko) i äldre, ännu i behäll warande handlingar omnämnas
säsom Adelns gamla frälse utöar, hwilka Pötsaari aboer kan-
hända stola aterwinna af deras nuwarande innehafware,
Aspö Lotsar, sedan dessas willkor engäng hunnit blifwa
förbättrade; ty ännu i slutet af sednaste ärhundrade fanns a
Pötsaar (Bötö) en enka, JohannaMattsdotter Huggut, af
hwilken Johan Märtensson Pihlhjertas ännu leftvande bröst-
arfwingar, med fiere Bötö öboer, nemligen Henriks och Eriks
samt Maria Pihlhjertas, Märtens systons efterkommande
härstamma, säsom Wiborgs Stäthällare-Embetets Civit Tri-
bunals-Utslag, af den 12 April 1792, och Kyrkoboken sto-
la bewisa; hwarföre ätten Huggut ingalunda ännu utdött,
emot hwad i Hbo Tidning ar 1825 N:o 18 ansedt blifwit,
att en Jakob Forsell, son till Radmannen i Fredrikshamn
Johan Forsell och Christina Malm, född 1696 i nämde
stad, hwarest fiere af Knap-adeln warit borgare, och härstam-
mande, säsom namnet utwisar, ftän Stensböle eller Kolsila
by, der Forseller ännu finnas, blifwit den 24 Januari 1767
adlad, dä namnet förändrades till af Forselles; stall under
hwarjehanda öden och olyckshändelser i sin ungdom beröm-

") Aunuren kieltä. — Aunulaisia torde finnas öster om Ladoga-
sjön. De äro kände för sin mindre rädighet i wigtigare fall.
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wärdt winlagt sig om fiere kunskapers inhämtande; blifwit
1710 nödsakad att jemte sina föräldrar lemna Weckelax;
gjort sedan Sweriges Regering af trohet och nit fiere wigti-
ga tjenster; nedsatt sig efter slutad fred i Fredrikshamn, der
han blifwit Rädmcm; gjort under päföljande krig (1741 och
1742) Swenfiarne äter betydliga tjenster och ej flyttat till
Stockholm förr än den sista dagen af Fredrikshamns öfwergäng;
gifwit 1745 det första förslaget till en ny stads och fästnings
anläggande i Degerby, hwilket bifölls; blifwit i denna nya
stad är 1747 Borgmästare, erhällit 1762 Assessors namn
och heder, hugnats är 1766, dä han erhöll afsted frän Borg-
mästare-sysslan, Commerce-Räds namn och wärdighet; afii-
dit den 28 Avg. 1768, begraftven i Elima sockens kyrka,
gift med Johanna Ulrica Schultz och efterlemnat sönerna:
Jakob, Major, Henrik Johan, Brukspatron, och Samuel,
Kapten wid Flemingsta regementet; att ätten Lahti (Lax)
frän äldre tider bebor och innehar före detta frälse-hemmanet
och rusthället N:o 1 i Ongamaa by af Weckelax socken, un-
der hwilket hemmanen N:ris 2, 3, 4 K 5, är 1746, en-
ligt lordeboken, woro förstnämdes augmenter och da beboddes
och innehades af slägterna Liickanen, Puhacka och Tilli,
hwilka twenne förstnämda mähanda äro, jemte ätterna Wilc-
ki och Weneläin i Weckelax, Wendissa eller Polsta ätter, och
Tilli deremot troligen af Franklst folkstam. Deras, och fiere
andra slägters i Kymmenegärdö län, förfäder, säsom. Danskas,
Sällis, Kytölä eller Skyttes, Lawis, Wikaris, Ruodis,
Hjeltis, Björns och Halfbjörns, Falks, Falkenbergs, Pusa
eller Posses, Pöysis, Längas, Langis, Tudermans, Hochters,
Knap eller Knåpas, Pröitz's, Kaharis, Muuris (Moors) samt
Hohtis, Kolmhalkos och Kamatus', i Muhuniemi by af E-
limä socken, hwilka sistnämde pä sjuttonhundratalet skola ägt
privilegier af Kung Carl IX, haftva förmodeligen warit äd-
lingar, eller frie män, till en del jemteslägten Lax *) (Laaxus)
härstammat frän Frisland. Flere af dem tillhörde mähända
munkwäsendet i medeltiden säsom ädlingar eller landtmän, i
') Gn Märten Lar, hwarS hemort är obekant, blef är <6<2 af Ko-

nung Gustaf Adolf begagnad till en bestickning ifr. Jönköping
till Jacob De la Gardie och Gwert Horn i Rysiland och Lifland.
(Se Hallenberg).
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detta ständ uppfört kyrkor och kloster, kämpat mot hedendo-
men i landet och idkat äkerbruk, skeppsbyggen, timmerman-
na-arbeten, smide, garfweri m. m., som läto förena sig med
deras kallelse. — Ifrän oswannämde Lahti hemman (säteri-
rusthäll) stall stägten Wijkman eller Wikman äga sin upp-
rinnelse, Pä szuttonhundratalet furmos i Weckelax twenne
klockare med detta namn, nemligen Andreas och Samuel
Wijkman, hwilken sednare är 1772 erhöll Domprosten Gud-
sei och församlingens enhälliga kallelse till klockare-sysslan;
han war gift med Catharina Sundberg ifrän Kornäs gods
och efterlemnade trenne barn: Israel, Gustaf och Marie, af
hwilka den förstnämde blef omkring är 1808 Notarie och
sednare Translator wid Magistraten i Fredrikshamn, hwilken
sednare befattning han intill sin är 1830 inträffade död in-
nehade; han war gift med Elisabeth Muuri, -j- 1842, frän
Qwarnby gods; öfwerlefwes af fyra barn, af hwilka jag är
det äldsta. — Gustaf, farbrodren, blef efter erhällen under-
wisning Provisor wid ett Krono-Apothek i Polen, der han
är 1831 afied. — Marie blef gift med Semen Asliskoff,
Officer och sedermera tjensteman af B:de klassen, i S:t Pe-
tersburg. — Cantor Samuel Wikman ägde en syster Hed-
wig, som war gift först med Tränsl. Weidenbaum och sedan
med en Ungersk adelsman Richter. Hennes döttrar, Catha-
rina, There se och Anna blefwo gifta med Pastewitsch,
läger och Langwagen i S:t Petersburg. Catharina Sund-
bergs systrar, Anna Christina och Sara, blefwo gifta med
Tuderman och Hacklin i Wiborg. — Jag är född den 7
Juli 1812, blef efter erhällen underwisning är 1828 biträ-
de hos däwordne Postmästaren i Fredrikshamn, numera Tull-
förwaltaren i samma stad, Herr Titulär-Rädet och Riddaren
Fredrik Dykänder; den 30 Juni 1830 instrifwen som E.O.
Kammarstrifware wid Kejserl. Post-Direktionen i Finland;
förestod ftän början af Juli till Oktober är 1831 Postmä-
stare-tjensten, under ledigheten, pä eget answar och ftän dm
1 Juli samma är till Augusti 1839 Translators-tjensten i
Rysta spräket wid Magistraten i Fredrikshamn; erhöll den
17 September 1839 Constitutorial a Translators-tjensten i
Rysta spräket wid Guvernörs-Embetet i Wasa; den 18 De-
cember 1840 antagen till Commissarie, under nybyggnaden,
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wid Kejserl. Spegelftbriken i Rockola; den 17 Februari 1843
Yngre Contolrsstriftvare wid Kejserl. Post-Contoiret i Hel-
singfors, ifrän hwilken befattning jag blef den 19Mars g. st.
1846 i Näder befordrad till Translator i Rysta och Swen-
sta spräken wid Kejserl. Gewär-Faktoriet i Systerback, och
blef medelst Resolution af den 24 Juli 1843 i Näder för-
klarad berättigad att söka samt efter skicklighet och förtjenst
winna befordran säwäl till ledige Post-Expediteurs- som Post-
Förwaltare-tjenster wid Landets Post-kontor. — Efter slu-
tad stolbana fattade jag en outsläcklig kärlek till wetenstaper
och sökte, ehuru kämpande med brister m. m., att under mi-
na lediga stunder, utan stammande wägledning, men wid
nägra wänners bifall och uppmuntran, inhämta mer och mer
kunskaper i spräk och andra allwarsamma ämnen. Redan i
början af är 1837 fattade jag, i anledning af nägre äloer-
stigne, numera aflidne personers berättelser om ofwerlefda
krigshändelser, m. m., beslutet att efter nödig förberedelse ut-
gifwa min födelseorts Fredrikshamns historia. Under de re-
sor jag gjorde för forskningar, blottställde jag mig för betyd-
ligare mödor och faror; men fann dem, för riktandet af Fä-
derneslandets häfder och spräk, bliftva ftuktbara och mödan
belönande. — Hr 1839 lät jag inflyta i Wasa Tidning an-
teckningar rörande slagen wid Hoogland och wid Swenstsund,
ören 1788 och 1789, angäende Kotka, en teckning af Kor-
penfeltsta ättens öden, m. m. — Följande är lät jag trycka fin-
sta afstedsord till hemorten, med hwilka jag beredde min
moder, som om min uppfostran ägde synnerlig wärd, det stör-
sta nöje; är 1841 utkom ftän trycket i Wiborg under ti<
teln: "Hittebarnet", en berättelse i bunden stil, jemte en an-
mälan af ätstilliga arbeten, som jag med tiden, i lyckligare
förhallanden, ämnade utgifwa; är 1844 utkomftän stentrycket
i Helsingfors en historisk karta öfwer Fredrikshamns stad
och dess omgifning, och i slutet af samma är en finsk i mo-
ralistt syfte författad dikt i runoform, under namn af "Mat-
kamiehet", hwari jag tillätit mig-, för modersmälets reform,
wisia asivikelser frän det ännu wanliga strifsättet. — Sä-
som ledamot bewistade jag, under loppet af aret 1844 och i
början af följande är, Finsta Litteratur-Sällskapets i Hel-
singfors sammanträden och inlemnade, ibland annat, ett yttran-
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de, i anledning af wäckt ftäga, om förenklandet af Finsta sprä-
kets orthografi genom acutus-tecknet, i stället för dubbla vo-
caler, hwari jag föreslog circonfiexer i deras ställen, säsom
tjenllgare, och trodde att acutus- och gravis-tecknen borde i
sinstan särstildt begagnas *>

Före och under Konung Gustaf I:» tid tjente Adel-
hären, eller ftälset, som eljest, efter Röding, kallades hoftnän,
eller män af wapen, till häst i full rustning, jernklädda frän
bufwud till fot. De utgjorde förnämsta styrkan i krigsmak-
ten, innatt ordentligt fotfolk kom i bruk. Det Swensta Rid-
darstapet, sä för län som frälse-gods, förde med sig i fält
mycket krigsfolk. — Den högre adeln erhöll, efter Wählin,
wid Calmare-Unionens förnyelse 1483, allKonungslig rätt öf-
wer sina landbönder, med rättighet att besästa sina gärdar,
att lemna — efter tyst sed — missgerningsmän tillflykt pä
sina slott, samt att med wärjan i handen lagligen afgöra
sina twister, efter skedd utmaning. Adelsbref utfärdades af
Konungen eller Riks-föreständaren med Räds-räde. Frälse-
bref meddeltes af Mönsterherren pä de manliga wapne-sy-
nerna^och innehöllo blott, att bonden ägde frälse och frihet pä
sin jord, med det willkor, att alltid wara färdig till rikets
tjenst med harnesk och wärja. — Swennerne, eller Kna-
parne (Knappen, lunkers, Edelknechte) ägde i XV seklet, ef-
ter Huphoff, företrade framför frälsemän och rätt att bära
öppen Hjelm och stöld. — Genom riddarslag blef Knapen
riddare. Troligt är, att mänga bland Kymmenegärds läns
Knåpar, genom förtjenster öftvergätt till Riddar-klassen. —

Att kläda och bewäpna sin herre (Grefwen, Fri- och Läns-
herren), wärda jagten, föra budstap, uppsigten öfwer kök och
källare o. d. tillhörde Knaparnes befattning i Tystland, ef-
ter Leo. — Medeltidens borgar bestodo af tre särskilda, ehu-
ru ofta sammanhängande byggnader. — Stall och ladugär-
dar woro wanligen genom en graf skilda frän borgen eller
förlaggda pä afständ. Borgens beständsdelar woro: I.Män-

') Orsaker, som icke kunna uppgifwas,. hafwa föranledt denna sjelf-
biografi, som torde benäget öfwcrseS. Författaren, som lägger
stor wigt pä sjelstännedom, undandrar sig ej sakkunnigas om-
döme.
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nemas manliga samlingsrum (Dornitz, Därnitz), 2. Frun-
timmers-rummen (Kamenate, Phiselgadem), 3. Berchfrit,
tornet, som tjente till waktrum och efter förmodan till kök
och softum. — Furste- och herre-borgar woro widlyftigare; de
hade grafwar med windbryggar, ringmurar, portar, m. m. —

I Rysta fejden är 1496 ägde Swenstarne i Wiborg Catto-
ver, med kulor af bly och jern. Krigs-Vftverstarne Sten den
äldre och Swante Sture lade stor lit pä det resligaste och bäst
bewärade manskap, som, skyddade af höga och spetsiga sköldar
emot slungor och pilskott, kallades lefwandb wallar.

2. Uynlmenegard, (Kymin kartano, Kymmene
Königs-Hof),

Kallas i äldre Geogtafista kartor (Ho«äi Hlereatari»
Hr Petersburgsta Akademiens) M Olsby, hwarföre gärden i
forntiden kunde wara anlagd af en Anglo-Sachsist Furste el-
ler Grefwe Ole (Olof?). Kymi, som icke gerna kan här-
ledas ftän Kymmenen, torde wara identiskt med Kumo (Ku-
mogärd wid Kumoelf i Björneborgs län). — Kymmene-
gärd är jemte Holmgärd och Läpptrask gammal Kungs-
gärd. En dylik bestämmelse, ehuru möjuat under säteri, tor-
de efter förmodan Konungsböle i Pyttis socken haft. — Kym-
menegard blef i XVI seklet Fru Christina Gyllenstjerna,
Riks-Föreständaren Sten Stures Enka, förlänad pä lifstid.
Är 1666 war detta betydliga gods af Kronan försäldt till
familjen Wrangell. I flutet af sjuttonhundratalet tillhörde
det familjen Naht, som sälde godset med fistewattnet till Kej-
serl. Rysta Kronan, hwilken sedan doneradt fistewattnet till
Walaamo kloster. — Fästningen, uppförd und«r Ing. Gene-
ral Schreiterfeldts uppsigt, är anlagd a Myllysaar*), der
Swensta hären aren 1742, 1788 och 1789 hade sitt läger.
— Hr 1788 afbrann Caracters-byggningen a Kymmenegätd
genom wädeld. — Konung Gustaf 111 hade sitt högqwarter
här, under campagnerna ärm 1788 och 89. — Pä den med

") Wid Huumoliwi, som blifwit söndersprängd.
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en quarre af rönnar omgifna gärden camperade Hans Maje-
stät med Sin svit. Uti logar och lador bodde Gardets offi-cerare; Hongl. Kansliet war förlagdt uti pörten. — Af lax-
fisket hade armen, sä länge fängsten warade, en god rätt. —

Kymmene är namnkunnigt genom de mänga heta, härdnac-
kade och blodiga träffningar, som derwid blifwit levererade
för herrawäldets skull i Norden. -» Kotka, fästning af 3
klassen, som är 1791 blifwit anlagd utaf en af Rysslands
störste Fältherrar, Suworoff Rymitski-Italianski,
— som torde härstamma ftän Finland — ligger härifrän
en swenst mil, wid Kymmeneelfs utlopp. — Uti en sten,som förwaras a Kotka, sinnes Stor-Fursten Constantin
Pawlowitsch's namn jemte äratalet 1795, och i ett hälle-
berg söder om Swenstsund.är Carl Gustafs namn med ära-
talet 1789 inhugget. — H den söder om Kutsalö belägne
holmen Satamasaar, har ett sällskap af förnäma resandepersoner camperat är 1642, hwilket äratalet, som jemte fiere
initial-bokstäfwer är inhugget uti stenar, ukvisar.

3. Fredrilcshanms Privilegier ära al:
1. 1723 d. 18 Juli, om stadens grundläggning.
2. 1727 d. 19 Januari, om lindring i ingvarteringen.
3. — d. 21 Februari, angäende ätstilliga staden bewil-

jade förmoner.
4. — d. 27 Juni, resolution.
6. 1731 d. 13 Maji, d:o.
6. — d. 28 Maji, d:o.
7. 1734 d. 20 December, d:o i ätstilliga ämnen.
8. 1735 d. 14 Januari, angäende Nyslott och Willman-

strand.
9. 1737 d. 23 Augusti, angäende Nyslott.

10. 1740 d. 14 Augusti, om 6 nya ftihetsär, m. m.
11. 1740 d. 27 Augusti, om wal af Herreda^smän, m. m.
12. 1743 d. 9 Decemb., hwari stadens privilegier förnyas.
13. — d. 8 Oktober, om handel, mätt, näringar, m. m.
14. — d. 18 Oktober, om ingvartering, utlagor och fti,

hets-är.
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16. 1743 d. 19 Oktober K 19 Novemb., om tull för ink.
waror.

16. — d. 28 Oktober, om brännwed för militären.
17. — d. 1 December, om äterfäende af stadens för-

ra privilegier frän Swerige.
18. 1744 d. 13 Januari, rörande tjära och andra producter.
19. — d. 14 Januari, om Fredrikshamns wapen.
20. — d. 17 Januari, om förbud till Militärs-Chefer

att inblanda sig i stadens enstilta mal, m. m.
21. — d. 2 Maji, om stadens immitterande uti 6^z

Skatter, eller 21 hemman, som staden
blifwit donerade.

22. 1746 d. 26 Februari, om landthandel.
23. 1764 d. 7 Juli, rörande stadens skyldighet att underh.

Strömsby bro.
24. 1755 d. 28 Februari, om tacksägelser, bönedagar.
25. 1758 d. 18 September, om tull för win.
26. 1817 d. 17 April, rörande förwaltningen af doner. hem-

man m. m.
27. 1827 d. 21 Maj, om afgifter, som staden äger uppbara,
28. — d. 21 Mars, Afiönings-stat.
29. 1828 d. 1 Mars, om utstylderna frän donations-hem

manen.

h. Commeudanter i Fredriks hamns Fästning.
Hr 1739. — Lode, General-Major.

1741—1742. Busquet, d:o.
1742—1744. Bradke, d:o.
1744—1752. von Karkettel, Ofwerste.
1752—1758. Stupischin, b:o.
1758—1768. von Schiermacher, d:o.
1768—1779. von Linden, d:o.
1779—1788. von Taube, d:o.
1788—1797. von Eck, d:o.
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Hr 1797-^1799. von Boehm, General-Major.
1799. — Bekleschess, d:o.

1799—1800. Baron Maltitz, d:o. ?^""Y
1801 — Wereffkin h-o ste, tMstforr. areni«oi 0.0. s ig^^.^o2.
1803—1807. Gawro, d:o.d:o.
1807—1836. Anikejeff, d:o.

S.
1726—1727. Baron Friesenheim, Landshöfding.

6. borgmästare.

1660. Pahle, Bernhardt, Vice Borgmästare.
1706. Walenthinson, Balthasar.
1723. Wittstock, Friedrich.
1744. Marthin, Mathias, Koll.-Assessor.
1763. Wulfftrt, Ant., Koll.-Assessor.
1767. Elfwengr«n.
1777. Wiesing, loh. Adolf.
1785. Kilchen, Carl, Kapiten.
1788. Hammarin, Carl Fredrik.
1790. Rönnholm, Carl Fredrik, och
— Bedkoff, lewdokim.

1795. Kniper, Paul.
1797—1812. Fabritius, Berndt, Lagman och Riddare,

Ledamot i Kejserliga Senaten i Finland.
1812—1828. Mallc-n, Daniel Ferdinand, Fil. Magister,

Lagman och Riddare.
Jfr. 1829. Aspclund, Carl Gust., Riddare.
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Anm Matriklar a Kyrkoherdarne i Kymmenegärds Län
samt a Fredrikshamns förre Embets- och Tjenstemän
jemte teckningar af deras lefnadsöden, som framför
andra gjort sig förtjente af framtidens hägkomst,
torde möjligtwis framdeles, efter erhällande af ännu
bristande uppgifter, kunna utarbetas. Wiborg i
Juni 1846.

p K VV,«I»HN.

nätte l s c r.

Uti Inledningen:

Sid
Uti Kronolog. Afwersigten:

lö,
.. ll ofr. stär: Aski. läS: Uski.

19,
~ 2 nfr. i noten stär: Gowionius, läs: GowiniuS.

2^i, ~ 6 nfr. i noten stär: Vnmcr, Heino (Jacob m. st.).
läs: Bruner, (Heino, Jakob m. fi.)

Uti Anmärkningar:
31, „ 6 och 7 nfr. stär: emedan likalydande namn derstädes

och i Finland förekomma., läs: Likalydande egna
namn (numiua prupri») förekomma derstädes och i
Finland.
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