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… 18 juli 1721 af… 

Högwälborne herr Baron General Leutenant 
och Gouverniur 

Nådige herre. 

Sedan som Hernosandz stad wara af Fienden Spolierad  
och Bränder, är alla der boende omströdde Kring 
Landet, hwarest nu hädan eftter läree af de hand- 
lande tilltaga een ymnog handell både i Kiöp-  
och sälliande, och såledz nu meera intet skij för 
någon olaga Handell och Landzkiöp, för utan att 
een deel i Gårdarna hålla öpna Krambodar 
både af ett och annat, hwilket på tijden torde 
willia uthdragas I: till förtygande Kongl. Maj:tz 
Tull och Accijs som ther medellst tager een 
merkelig asaknad :I Kunnandes Jag i så be- 
skaffat måhl nu icke angrijpa någon för Landz- 
Kiöp innan Jag först i underdån. ödmiukheet 
här om aanmähler och inhemptar Eders Excell:tz 
Nådgunstige betänkande huru hädaneftter med 

SIDAN 2  

lijka Landthandlare skal förfaras, Och som mig icke 
heller anstår att förtijga det Hernosandz Borger- 
skap eftter Priwilegier hafwa Sin eenskijllte Marck- 
nadz- och Bytesplatzer i Landet 4 om Sommaren 
och 3 om Winteren, det Eders Excell. Nådgun- 
stigast behagar för numera af hos fogade Specification 
Med hwilka dee icke allenast Kunna afsättia sin 
då medförande Kiöpenskap, utan och få opkiöpa 
allan i Landet befindtlige Afwell, Men dhe  
hafwa förr sällan weelat idka dessa Marknadz Platzer 
utan fast snarare emot Lag och förordningar samt 
Resolutioner öfwat det öfwer allt för budne Landz- 
Kiöpet. Underställandes allt der före Eders 
Excell.tz Jag underdån. ödmiukeligen, om icke till 
betagande af allt skadeligit LandsKiöp, det Hand- 
lande Borgerskapet, till wijdare prång – och afsällian- 
de, böra ijke sammare bestrijda och bewaka sina 
benämbde Bytes Platzer, dem de eftter underdånig 
anhållan, och mäst till betagande af Landz Kiöp 
hafwa fått Privilegier på, och sedan för öfrigit  
wed st…… afstå med Landz Kiöpet. Hwer 
öfwer Eders Wxcell. Nådige Resolution Jag i Un- 
derdån. Ödmiukheet med första afwachtee, och 



med diup wyrdnad framhärdar 
Eders Excellences. 

 

Hammar dns. 7 Julii 1721. 

Underdån. Ödmiukaste tienare 
J. Frihendahl  

 

 

Åhrlige Marknadz Terminer i Ångermanland 
för Hernosandz Stad. Nambl.  

I Sålleftteå  d. 25 Januarii 
Dito  d. 4 Augustii 
Siälewad  d. 25 Julii 
Dito  d. 8 December 
Nordingrå  d. 30 Julii 
Dito  d. 15 December 
Guudmundrå  d. 9 Augusti 

 

 

Kongl. Maij:tz 

Högbetrodde Man Baron General Lieutenant 
af Fortifications och Gouverneur öfwer Wä- 
sternorland, dhen, Högwälborne Herren 
herr Magnus Palmquist. 

Gefle 

Ödmiukast 

 


