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Sid 1: 

År 1721 d. 24. Maji Kommo Magistratz 
ledamöterne till sammans uppå råd- 
stugun, men blef ingen rättegång 
eller andra handlingar företagne, 
efter som allmänt för förspordes at 
Fienden annalkades, med härjande 
och Brännande, och blefwo så alt 
Borgerskap i Staden Nödgade, at ta- 
ga flychten och lemna sina huus 
och hemwister fienden till Sköf- 
ling, hwilket Olyckzfall Staden öf- 
wergick d. 28 och fölliande dagar i  
samma Månad, då Fienden så wäll 
Kyrkian, som alla huus i Staden och 
der okring, samt Broarne, jemmer- 
ligen förstörde och i aska lade. 

Sid 2: 

År 1721 d. 28 Aug. Sammankalla- 
des de få af Hernösandz Stadz Bor- 
gerskap åthersamblades, Härwarande 
Rådmän Johan Bodingh, Anders Woll- 
gemuth och Johan Kiöhn. 

1. 

Såsom allenast några af Borgerskapet och 
Stadens Inwånare åther samblats Sig, …- 
ponerades det wara nödigt at Stadz Brohn 
åther blefwe Oprättet, så at man åth 
minnstone der öfwer gå kan, samt at 
den förbrända Kyrkians muhrar warde 
betäckte, så at de icke aldeles af Slagg 
och rägn warde förderfwde, och förestäl- 
tes den Swårheten at så lenge man 
inga huus hade öfwer hufwuden, så 
kunde man intet uppehålla sig wijd Staden 
utan på landet och i Byarna härom- 
kring, in till des man någre huus på  
Tomter åtherfå kan, … tijd och  
så lenge man inga huus på Stadzens  
gränd hafwer, giordes förslag at hålla  

Sid 3: 



Rådstugu och Sammankomst utom Staden 
och på Hospitalet, derest och Gudztien- 
sten war der hållen in till des man 
beqwämligare Ställe erhålla kan. 
Och i öfrigt blefwo de Närwarande af Bor- 
gerskapet ansagde at göra en begyn- 
nelse med Broarnas Uprättande, så at 
man ifrån landet, öfwer till Staden gå 
kan, efter som ingen Will Sig uppåtaga 
med båthar at föra de fahrande öfwer. 

2. 

Smeden Måns Skarp begärde loft at  
få sökia sig några Stockar på Hernööskoåg 
till smidia för sig den fienden Upbrändt,  
och blef honom Sådant lofwat, …dartij- 
den at han motte opwisa, huru Mån- 
ga Timberstockar han warder huggandes. 
 


