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21 ,Julij. H. not . .Tacobus Jacobi barn H.öder om mecll1
alla klå.ekorna; håhrklädot 2 dlr, klåckorna, 4 dlr 1 fj öre.
2� dito. B. sa.1. Simon Sigfressons bam af Klöstrot in j
kyrkif1n medh 2 1/1 ringning; lägerstiillet 1G dlr, klåckorn[t 10
<llr, båhrklädet 2 dlr.
28 dito. B. ehu student dn. Arfv. Colliander medh alla
klåckorna, gratis.
6 Septern b. B. a.ssessorens h.
icolaj Lietzens ba.rn in j
kyrkia.11 1 j egen murat graff, medh 3 1/� ringni11gh; lägerstället 1
klåckorna, M.rkledet 15 dlr; her opå. betalt 1G dlr k. m:t.
!) dito. Il. een vt.hlewal., gammal piga on1 8? rthr
söder om meclh sönd, kl. B dlr.
J 8 Scptcm b. B. sal. Jochim Wolterborfa gatuhodz gås.so j
kyrckian, uthj murat gra.f; 1ägerstellet lG dlr, klå.ekorna 10 dlr,
bålll'kledet 4 dlr.
14 Octob. H. bårgmP.ster ,Jesenhusons hust.rn j kyrkan, uthj
cl1orcn, medh 3 1,..-'� ringningh; lägerstellet 40 J.lr 1 klåckorna. 14
dh· 1 båhrkleclet -.
21 dito. R. sal. Bi1Jdrich SchcITers barn j kyrkian, nthj
Bårgmestare choren, murat graf; lägerstellet -, klåck. 2 J/'.l ring.
10 dlr, bährklädet -.
2 Decemb. B. ehn hustru, som blef sargat aff een pijga,
gratis.
6 dito. 13. Hijckis enkia medh hennes sohns <låtter in
j kyrkian medh 3 1/2 ringning; klåckorrni 14 cllr, cnkians ]äger
stelle 32 dlr, det audra rester, lnihrklcdet 2 dlr.
(Detta år begrofvos 73 män, 88 qvinnor 11 B barn sa.mt 3
hvarken till ålder eller kön angifua; summa 283).

*,

Anno 1669.
3 J anuarij. Begrofz ::\fadtz Grabbes hustro på Brahegatan
söder om medh alla klåckorna; lägerstället 1 dlr, klåckorna 8
dh·, båhrklädet 2 dlr.
17 dito. B. Hindrich Lytkin i höghohoren medh 3 1/2 ring
ningh. Det.ta graffst.älle bestås reconomo effter sedwanligheet för
sm ahnwände Jlith.
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24 dito. H. Olof Sirnonsson Ga.llA in j kyrnkian, j rnurnt.
graff; läger�tcllot 24 dlr, klå.ekorna 14 dlr, båhrkledet 1 dlr..
25 · dito. B. bå.rg[mestar·I Jolrnn rrolpos hustru .i kyrkian,
nthj sin egen Jnurat,, graf medh 2 1;'., ringningar; lc>.gerf:t,iillct fritt;
klåckorna 14 dlr, bårkloclot 4 cllr. · ··
10 Febrnarij. B. Sigfredh Larsson Ruskapä aff Konnugz
gatan medh alla klåckorna 2 1 '., ringning; lägerstelJe -, klåc
korna 10 cUr, bå1·kledet 2 dlr. · 21 dito. barclbe.rers m:r Rrlgonbokz barn från Klöst-0r mel
langa,tan j kyrkian, rå söcler gången, med 2 1, � Tingningh; läger
i:;tellet J H cUr i klådrnrnri 10 dlr, bårklcdu 4 dlr.
28 dito. 13. Anders skräddare j kyrkian, pit stora gången,
mcdh 2 ringningar; klåcko1· och lägcrstdlc S d.lr.
28 dito. 13. a.ssessorens ·wasscnij ham j l<yrkian, nthj mm·a.t.
graff, mec1h 8 \I,, nng; lägen,tiillet 32 c1lr, klå.ekorna 1•1 dlr,
liåhrkledet, LJ cu;.:·
3 l\fartij. JJ. mng J\ ml. I'r:ysses barn mecl.b alla klå.ekorna,
gratis.
7 dito. B. secret 8veno Rydellij Lam j söder gången meclh
3 1 ..'� ringningh; lägerstellet -, klåckorna --.
B. ehn student från samma g�trden j kyrkian, uthj mullgraf,
medh 1 '/� l'ingningh; lägerstellet -, klåckorna
·-.
J
13 dito. B. regement.z schrif:s . acob Stadij barn rn J
kyrkan, på nårr gc'.'rngen; klåckorna
lägorstelle
båhrkleclhe -.
l fl dito. H. råclhmans sal. Ilinclrieh Sehoffers ba.rn in :i
k.Yrkia.n medli 2 1..·., ringning; klåckorna -, liigcrstellEt --.
:H clilo. D. ehn �trarnlrjjdare frän Dråtning7.ga.ta.n j kyr
kian, uncler ifrgonrn, nwdh 3 \i., 1'i1Jgningh; logerstdlct 32 dlr,
klåckorna I. 4 lllr, bårklcdet 11 ltr.
1,1 Apnl. B. sahl Ler professoren mag. Simon KexlLTUS in
.i kydrian, j Hårgmeslare choren, uthj murat graf, medh B \!� ring
ningh, gratis.
18 dito. B. h. Hinrich 1-Iassellgrens dåtter i kyrkian wedh
fnnte11, meclh 2 i_·:! ringning, gratis.
19 dito. B. h:s n:des her landzhöfcl:s kåck 1 Månss Pers
son Hullt, på söder trappan medh 2 1 ·., ringningh; klå.ekorna. l 0
dlr, bå.hrkledet 4 cllr, li.igcrstellct ---- .. Dito. D. sal. ,Jakob Dufwa.s enkia n. o. metlh små klåc:korna,
1 dlr.
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2,1 dit,o. B. Ilt•rman Stainmer ·1 kvrkian med 2 1/ riuo-ning; lägerntellet 82 dh\ klåckorua I 0 dlr, hårklädet 4. cllr.
25 dito. ]i. ,Johan Jesenhusen j kyrkian, på, store gången,
1rnid 2 1.i.. ringning; lägerst0llct,
, klåckorna - .
28 · Zlit,o. - B. t,mmpetaren Gabridl Höiik in j kyrkian medh
2 1,.',) ringni11gh; läge.rstället -, klåckorna, 10 dlr, bårklädet -.
· - 29 ditci. B. Larss Oorius in j kyrkian, j murat graff, medh
2 \, ringningh; lägerstellet 32 dlr, klåckorna 10 dlr, bårkledet
4 air.
1 Maij. B. m. Jochim Bandeman' hustru iu j kyrkian, uthj
rnullgraff, medh m� .T ochirns broder, 4 1/., ringningh; hLgerställ,m
64 dlr, klåckorna 18 dlr, bårkhi.don -1: dlr.
Dito. B. Anders Gatnn11ii.. in j kyrkian 1 j nmllgraff, meclh
2 ring:r, llembl. legerstellet 32 dlr, klåckorua 8 dlr, båhrkleclet
,,1:- dlr.
2 dito. B. v;relb ..Jacob Gyllenstakas frw j kvrkian. ut.hj mu
rat graf; legerstellet; km.ek. 3 1/� ring., b{lrklcclet,, • 50 dlr.
o dito. B. ehn bookförare j kyrckian, gratis.
8 dito. B. ,trcliemr.sta.ren ,Tiinss O)ofsson från Dråtningz
gatan söder om med söndagz klåckorna, 3 dlr.
17 dito. B. her Anders vVichmans hustru, gratis.
20 dito. B. assessorens wälb. Michell Gyllenstållpes frw j
högh-ch0ren, uthj egen 1,y graff, medh 3 \i_, ringningh; klåckorna
14 dlr, båhrkledet -, altarkledet -, 2:ne predikstolskläden -.
2:3 dito. B. sal. J\ nders }\fartens <låtter 1aria uthj hög-choren.
Detta graf:::telle hesb1s oeconomo efter sedhwahnligl1cet för sin
almwL'nde fl.ith.
2!) <lito. B. .Pust.ers 011ki,t från Aningus gatan in j kyrkian,
j rnullgrnf wedh :-torg,\nger!, me<lh 2 \� ringning; klåekorua 10
dlr, liigcr;;;tellel B2 dlr, l.i:1hrklcdet 1 dlr.
1 ,J nnij. B. ::\:Jadtz Läe:Ltenki°t rlwR- j kyrlian, vrnl<�r i'.i.rgorna;
liigorsiellet 32 dlr, klåc:k. 2 1, � ring. 10 dlr, l>åhrkledet ,1 illr.
.I :!l dito. H. ges.ollen som dmuknade i åån, gratis.
17 dito. B. Olans Carlstadius från Aningas gc:tt,an södl:!r om
mcJh a1la klåc:k. :,l i l ring. 10 dlr ) båhrkledet 4 dlr, Iägerstel
let 1 dlr.
23 dito. B. l\fadtz gatuleggiare från kolgatan söder om
me<lli små, klåek., 3 dlr.
B Jt1lij. B. sal. Jönss arch)iemcstares enkia från Dråtn.
gat,tn söder om rnecl �/ir:clag7, ]dåckorna, 3 cllr.
•
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11 dit,o. ll. mag. Anders Prysses barn j kyrkian medh alla
klå.ekorna, gratis.
25 dito. B. h. kyrkiol1ecnlens doct. Ene�valds lilla dåttor,
jnugf. Sophia, j kyrkian medh 3
ring., gratis.
15 Aug. R. reet. magn. lilla sohn, Nicolaus Bergins, j kyr
kia11, under årgorna, medh alla klåckor; 2 J ./,- ring. -, båhrklellet -.
12 Sept. B. booktryckiarens barn in j kyrkia.n medh 1 1;·2
ringning; lägerstellet -, klåckorna --, båhrkledet -.
19 dito. B. biskåpe11s doct. ,Johan Gezelij dåUer barn, Oa
roln.s ::\fauritius von l\folsdorf, in .i kyTkian modh 2 \'2 ringningh.
3 Oktoh. B. leutnant Zahlfoldtz syster sohn, Per Ahnb0rgh,
j kyrkian medh 2 1./" ring.; legerstello 32 dlr, klåckorna. 10 dlr,
båhrkle{fot 4 dlr.
10 dito. B. sal. frn Elisabeta Buhre ntI1j murat gni.f rnodh
2 1,\ rillglmingh; legerstellet ... _, hårkleuet
· - Dito. 13. Åijas enkian in j kyrkian nwdh 2 1;'2 ringni11g,
gratis.
17 dito. 13. Johan Figrclius j kyrkian.
19 Decem b. B. h. �., estingeus dåtter, .i ::.\fargreta Fest.ingh,
j kyrkian, uthj murat gra.ff, medh 3
ringningh 14 dlr, leger
stellet 16 dlr, båhrkledet 4 dlr.
21 dito. B. sta.dz leutenanteus dåtter ifrån Fägatan söde�
om medh sönd. kläck., gratis.
21 dito. ehn student i kyrkian ifrån Biskåpz tverga.tan
medh 2 1,.i., ri11g., gratis.
28 dit.o. H. Abraham Cruijcr uthj kyrkian medh alla
klåck. 2 1,/,, ri11gningh 1 0 cUr, legcrstcllet -, båhrkledet -.
('Cnde�r året hegrofvos 88 män, 90 qvinnor, 109 barn samt
2 ej närmare angifrm, summa 284).

½
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Anno 1670.
16 J auuarij. Begrofs Petter Thorwösteus enkia, hust. Elin
Såger, j kyrkian; legerstellet -, klåck. och bårkled. 18 dlr.
Dito. 13. Laurent. Kauis in j kyrkian, gratis.
2f.> dito. B. cloct. Olofz barn j murat graff vnder hans
exellens her prresidentens biLnk, H 1/., ring; klåckorna 1.4 dlr,
lägerstellet Hi dlr, båhrkledet 4 dlr .. -

l78
80 <lito. Il. Anders bagarens hustru och hennes syster,
Brunnilla. enkian, in j kyrkian, båda uthj ehn graff; lägerstellet
61 dlr, klåck. 4 1 .i_, ringning -, bårkle.<len 8 dlr.
27 Febr. B. -,Johan Haxes barn j mull graf på söder gån
gcm, wedh öster dörren; lägerstollet 16 dlr 1 klåckor 6 <llr, båhr
kledet 4 dlr.
G Martij. B. Johan Hackess sohn från Konungzgatan j kyrc
kian medh 1 1./,- ringning 6 dlr, legerstellet 16 dlr, båhrkledet
4 dlr.
18 dito. B. ehn student Zacharias Roselius in .i kyrkian
mc::,clh 2 \ 9 ringningh; klåckor -, legerstelle -, båhrkledo -.
21 1]ito. R. capitein Samuel Jonsson j Griinna, j fattigas
mn11, grat,is.
25 dito. B. sal. mag. Mathias Laur. llot.h[ovius] j kyrkian,
ntl.tj choret; legersteJlot -, klåckorna -, håhrJdeJet --.
5 Aprilis. 13. bookhål. Abraham Hindorst-;on j kyrkian; klåckorna -, legerstel. och bårkl. -.
6 dit.o. R. sa1. Hendrich bookbindare in j kyrkian, gratis.
10 dito. B. cursor medh alla klåck., gratis.
11 rlito. B. cursor ml. Hinricus, gratis *.
20 dito. B. ebn bårgares enkia i kyrkian, uthj mullgraff,
på nårr gången, gratis.
30 dito. Christer Carlssons barn j kyrkian, uthj mull graff,
medh 2 \\ riugningh; lägerstället och klåckoma 16 dlr.
1 Maij. D. medicina� profossoren m. Ericus Acrelins in j
kyrckian, uthj fordom hans högwy1·dighetz her biskåpcns sahl.
Hothov.i j murade graf, medh a '/� ringning; klåekorna 14 dlr,
1ägcrstcllet 24 dlr, bi\.hrkledet 4 cllr.
25 clit(1. B. sal. Engelbreuht Ensköldv. frw, sa.1. fr. Elisahota
f
Grothnsen, j lu"i,nmhorcn, �1thj murat graf , medh 2 l/9 ringning,
12 tllr, båhrkledet ,1 dlr, lägerstHllet 40 cllr, altar- (�ch predik
stolskleden 8 cllr.
2�) dit.o. B. assessorens her Anders Anderssons sohn, sal.
Gustavus Salomontanus, uthj her bårgmestanms Brochij murade
graff wedh kongz bäncken medh 3 1/" ringning; klåckorna 14
dlr, lä.gerstellet 132 dlr, båhrkledet 4 dfr.
ö Junij. B. her Bertell Festingz sohn V{illhellm j kyrkian,
uthj muradh graff1 med 3 1,/.,- ringning 14 dlr; lägersteUet 12 cllr,
b,'l.hrkledct 4 1Ur.
1
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7 rlito. 13. Silh; Kåcks sohn in j ky rkan, på lilla gången
ncst saerestijan, rnec1h 2 \1'1 ringning 10 dlr, lägerstellct Hi dlr.
8 dito. B. krigzcammercrarens hor Erich :.\illssons solrn
ut.hj murat: graf på lille gången medh 3 1/2 ring111ng ] 4 cllr,
l<�gerstellct, 12 dlr, båhrklcdet 4 dlr.
12 diito. B. håfrätz fiscalens her La.urentii Vigelj hns:tru j
murat graf nthj Bilrgmestare choren medh 3 \\ ringning; klåckorna
14 dlr, lägerstellet 40 dlr, bå.hrkledet 4 dlr.
16 dito. B. her professorens Tunandrj syster sohn vnder
orgorne medh 1 1/2 ringning 6 dlr, lägerstellet i32 dlr.
3 ,Jnlij. B. st.nd. IIinricus AndrecD af Korrnngz gi1tan söder
om medh sönda.gz klåckorna, B dlr.
U l dito. B. een köpman från Kimito nthj högchoron, j mn
rn.t graff, medh 2 11/� ringningh; hLgersteUet och båhrkledot
Detta graffstiillct besLås ceconomo effter wahnligheton for sin
ahnwende fiit.h .
.14 Augusti. 1-l. .t\ braham jun. cursor söder om medh alla.
klåckor, gra t,is.
28 dito. ll. fru Amrn Elisabeth Toll till Bool:4aclh oc:h
jungf. Hebla, Maria Jägerhorn j kyrkian, uthj hög-ehoren, rnedh
2 \• 2 ringning, 12 dlr, lägerstellet 60 dlr, båhrkledet 8 dlr, pre
dikstols och altarklädet 8 dlr.
4 Septemb. · B. ,Johan Falks sohn, Xicolans, uthj höghcho
ren, ntbj ass. Litzens graff, medh 2 '2 ringningh 10 dlr; läger
slellet 20 cllr, båhrklodet ,1 clh·.
21 dito. B. b:hgn1Pst. l'ett.er Jesc11l111,mns swä,rmoclc.r, hu.st,,
Brit,a Ersdoltcr, nt.hj BärgrnN;tarc chorcn och nuuat graff medh
2 1/� ringning, 10 dlr, liigerstellet 4.0 cllr, båhrkledet 1 dlr.
Hi 0kt. 13. Johan "llankes barn nnc1er :'ci.rgorne nlhj murnt
graff nieLlh � 1 . .,- ringning, JO dlr, lägcrstellet 12 dlr, båhrkh�dct ,1 cllr.
{i ��vvemb. H. hcr Hindrich Söfverinj l,am in j kyrckian,
gratis.
30 Dccernb. B. her .Jönss Schultz sohn Asmus uthj högh
choren medh 3 1_·2 ringning, 14 cllr, legerstellet 20 dlr, båhrkle
det 4 dlr.
(Detta år begrofvos 34 män, 63 kvinuor och 69 barn;
summa H16).

'/

15 Jannarij. Begro(z Jacob ThorwösL uLhj murat gra.ff unLlcr årgonw rnedh ö 1 ·_, ringning, 14 cllr; fogorstcllet 24 dlr,
stoor båhrkledet 4 c11r. · 25 dito. B. handliugz schrif:s mons. \:Vijnbladz barn nthj
murat graf j hög-choren med 2 1, ·� ringning; klåckorna 10 dlr,
li.igerstellet 20 dlr, stor båhrkledet 4 dlr.
29 dito. B. 1\fa.dtz Jacobsson KifwillH, in j kyrckian 1 på
si.ara, gången, mellh 21. ·,-, ringning, 10 cllr; legerslellt�t B2 dlr 1
bå.hrkle<let. 4 dlr.
6 ]'ebr. B. Eskell hilldsnidare norr om mellh sönd. klåc
korn a. 1 gratis.
12 dito. B. Carll J3illstens hustro, sal. hu;;tro Anna. Ny
man, .i ehorcn 1 ulhj mnrat grnff, rne<lh B 1,·2 ringni1igh, 11 dlr;
l.'igerstdlet - , ;,toor l,tihrklädet 4 dlr.
12 dit.o. B. ::.\Hirten bagares hnstro j kyrkian 1 på lilla gån
gen, i nmll graff meclh 3 ringningar; klå.clrnrna 1� dlr, leger
stellet 32 d.lr.
11 1\Iartij. B. Johan Höök söder om med söndagz klåckorna,
B dlr.
19 dito. B. welb. Boije11s fru, sal. fru Anm. Burens, nthj her
Ståhlhansken� graff medh 2 1/� ringning; klåckorna 12 dlr1 leger
siellet, 40 dlr, 2:ne li.'thrkleden 13 dlr, altar- och predikstolsklfido
1 0 cllr.
2G dito. D. sal. her IIinchich Söfverinj j kyrkian, uth:j
mull graff: merlh :2 1/,1 ringning, 10 dlr; lcgcrst.ellet ;32 cllr.
9 April is. B. cen husfro af 1\1:i.i.tojorfwi öhn,r l 04 åhr gam
rnall, söder om medh söndagz klåckorua, 3 dlr.
Dito. 13. ryt.tmester stil. Jurgen J\,1anritz von Rein in j kyr
kian, nthj Chohront.z graff, medh 2 1, 1'.! ringning, 12 c1lr; kger
stellet 40 dlr, båhrkledet 4 c11r.
16 dito. B. fordom assessoren sal. her G-ustaff Jlle medh
welb. Johan Giöses dåtter uthj vice prresidentens sal. her Johan
Muncks chor medh 4 1. 9 rjngningh, 24 dlr; läger ·tellet 40 dlr,
legerstel. för hei· Giöses"° clåtter 20 dlr, stoora. båhrklä.det 8 dlr,
2:ne mindre do 10 cllr, pre.dikstohls-, alfans sampt benkielded11ing 10 c1lr.
18 dito. . H . sal. Nills Christersson Winter ( som arcll bu
sera<1cH; öster om: gratis.

17(;
80 dit.o. Il. fordom bårgmes(,a.ren sahl. l'cHer J esenhw;en
in j kyrkian, nthj siu egen murade graff och hårgmester choreu,
m.e1lh 3 i,·,! ringningh, 11 dlr; lägerstellet 40 cllr; bårklädet 4 dlr.
1 �faij. B. rådmans wä.hl:t Hanss Plagmans solm; clerför
rästerer ährm lägorstellct 40 dlr *.
7 dito. B. doct. Olaus Wexionius medh 3 1_...-� ringning;
lägerstället 32 dlr, klåckorna 14 dlr, bårkledet 4 cllr.
14 dito. B. Peer Boija medh a.lla klåckor; lägerstället 32
dlr, 2 1 /, ringning 10 dlr, båhrkledet 4 dlr.
19 - dito. ringdes siählringningen för general 'faubens sohn
8 dlr.
21 dito. Nä.hr general Taubens sohns lijk sat.t,BS vpp j kyT
kian, betalt.es för båhrkleclo 4 <llr, ähn för 8 alnar gemehnt
swart kläde 24 örn.
25 dito. D. Erich Godtskalkz baru j hans mura.de graff
vnder stora trappa.u; liigorställct (�ffter ·wahnlighete.n fritt- första
gången, l 1 .. ·� ringning G dlr, håhrklädet 4 dlr.
16 .Julij. 13. h . .Jacobs H.itovi 2:nc barn medh 1 1·/.,- riugning grat,is effter magistratens och pastoris t.ill�tclsse.
21 dito. Betalt.e Daniel Bröms för sin hnstrus sitj.leringning
4 dlr..
22 dito. B. glasmestarens Cappelmans twenne barn medh
alla klåckor 1 1/� ringning 6 dlr, korskledet 2 dlr, legerstället
1 dlr.
30 dito. R. asscssoren Michael Gyllenstollpe; men emedan
kyrkiones inkornpster medt den begrafning intet straxt vt.föllo,
011före1-, dhe den 130 November.
10 Sf'pt. 13. h:r Gudmnndi Rotovj sohn j kyrk. medh B 1· i_-,
ringningh, gratis.
.11 Oct. Ringdes siälringningon öfvor professorens Pot.ncj
barn, 4 cllr.
15 dito. D. general Taubens sohn, lörc1agz ringni11gcn 1
tima 8 dlr, grafwens öpning 20 dlr, 1 timas ringning nähr
begrafningen skedde, förre och när processen ahngick 8 dlr, effter
predikan .l /.) tima 4 dlr, predikestohls och alltare kledet 10 dlr.
28 dit;. B. Hurrj Gabriels barn, och med samma ringning
Daniel Brömses hustru och ett hans barn., med alla klåckor 1 1 . -.,
* ])cnna po�t ri111w;; (•j i begrafuiug�liiug-tlr-u, utnn i(r �kil<lt. 11ppl'örd hhrnd
,re,i;u1t-ien1a,.
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l'ioguing 6 dlr, kor�skledet. 2 dl.r, lägerstellet 2 dlr, gem. Jde
det 24 öre.
l!J Novemb. B. Ler Mauritius Horn; lördAgz ringningon 8 dlr,
gr1;1fwens öpning 45 dlr: eon timas ringning om söndagen, för
predikan 8 dlr, efftor 11redikan 1/1 tima 4 dlr, det största båhr
kledet 10 dh, ähn ett mindre hemma i huset 4 dlr, båhrkledet
med bijsetningen 4 dlr, predikestols och altare klede 10 dlr:
klede på bankarna 2 dlr 14 öre, - 95 dlr 14 öre.
30 dito. Beta.ltes sal. assessorens Michael Gyllenstolpes
begrafningh; halfva grafwen fram j choret 7 5 dlr, grafwens öp
ningh 4ö dlr, sialringningen l tima 8 dlr, hårkläden 2 st., nähr
bijsetningen ske<lcle, 8 dlr, lördags ringningon 1 tima 8 dlr; sön
dagen förr ii.bn lijket opbars ringdes 1/2 tima, nähr processen
ahngick 1,\ tima, dtcr predikan \',1 tima 8 dlr, 1ircdikstohls
och altarekledet 10 dlr, dhet största båhrkledet 10 dlr, gemehnt
swart, kledo 18 alnar 1 dlr 22 öro; nähr sal. frun wart begraf
wen, blef prodikestols ock altarekledet obetalt, hwilket, nu betal
tes 10 dlr; bet-�1ltos 1,000 tegel, tt 7 �' 17 dlr 16 öre 1 ljus
armar 4 st. 24 öie, bijsätningcn, l dlr sölf. m:t om månan, H6
cllr; belöper - 237 dlr 30 öre.
(Under året begrofvos 3 7 män, 31 qvinnor, 71 barn samt
18 hvarken till ålder eller kön angifna; summa 157).

Anno 1672.
21 J·anuarij. Bcgrof.7. Ilindrick Rartram, hans hustro och ett
barn; legers(;ä.Ile !JO dlr, Hiälringning 1,,'2 tima, lörclagz ringning
t,i •1rn, söndngon, nähr liogra.f. skedde, 1. 1 i., t,ima 20 dlr, det stör
sta båhrkledet och et mindre 14 dlr, _'_- 124 dlr.
28 dito. B. sal. pastoris enkia j Nyby; legerstellct 36
dlr, siälringningen och lördagz ringningen 8 dlr, sönd. �/4 tima
6 dlr, båhrkledet 4 dlr: - 54 dlr.
4 Febr. B. procuratoren Samuel Nilsson; 2 1,'2 ringning 10
dlr, legerstellet 36 dlr, båhrkledet 4 dlr, -- 50 dlr.
19 dito. B. m:r Johan11is Salmenij barn; 2
ringning 10
dlr: legerste1let 18 c1lr1 båhrkledet 4 dlr, -- 32 dlr.
21 dito. riugdes siälringningen för ehn student från Oster
båtu, 1 dlr.
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25 dito. B. Jacob Gyllenstake; siälringningen 8 dlr, lör
dagz ringningen 8 1llr, lägerstellet, fHi dlr, bijsätniugen 9 · dlr, för
predikan ringdes 1 tima 8 dlr, efter predikan 1/, tima 4 dlr,
största Mhrkledet 10 dlr, predikestols och altarokledet 10 dlr,
mindre båhrkledet 4 dlr, håhrkleden 2 st., nä.lir bijsetningon
skedde, 8 dlr, ljusarmar 11 st. 2 dlr 2 öre ; rest på sal. fruns
begrafning 28 dlr, - 135 dlr.
3 }fart. B. Laurentius Wigelius; lägerstellet 36 dlr, 4 ring
ningar 16 dlr, båhrkledet 4 dlr, - 56 dlr.
20 dito. B. Clas kåpparslagares 2 st:n {barn], jt,em haus
svågers 1, 1 1,'� ringning 6 dlr, logorst. för fJ barn söd. om l
dlr 16 öre, bårklede 1 st. för 12 öre; för 2 bårkleden, i'iOffi ha.
des från gillet, sattes pant, - 7 dlr 28 öre.
24 dito. B. jungfru Oatari11a Horn; legerstellet 40 dlr,
siälringningen 8 dlr, söndagen, när begrafningen skedde, ringdes
1 1/., tirna, 12 dlr, det största båhrkledet 10 dlr, det mindre 4
dlr; � predikstols och altarokledet 10 dlr, - 81 dlr.
25 dito. B: öfwerstlcut. Conardt v. Gierclteu; betalte sam
maledes 84 dlr.
2 Apr. B. slåtzskrifwaren med alla klå�or 2 1 :! ringning
10 dlr, legerstellet 1 dlr, på kyrkiogården, båhrkledet 4 dlr, at
liket st,oclh under predikan j kyrkian och babrs sedan uth 3 dlr,
- 18 cllr.
19 dito. B. Abraham Jesenhus j sin sal. faders gra .f; leger
stel. 36 cllr, 2 1/, ringning 10 dlr, båhrkledet 4 dlr, -- 50 dlr.
21 dito. B: - assessoren Mårten Schilling; legerstollet 36 cllr,
1
3 /, ringning 14 dlr, håhrkleden, 2 st., 8 -dlr, -- ö8 ·cllr.
- Dit;. V1�der samma ringning begrofs Olof Galles b,trn; leger
stellet med biirkl. 20 dlr.
23 dito. B. her ,Tosep chorpresten i sal. m:r Erichz graff,
med dhe conclitiouer, som j protocollet förmähles.
(Under årets fyra första månader begrofvos 23 män, 7 qvin
nor, �8 bftrn samt 4 ej närmare angifna; summa 72).

Anno 1674.
13 l\faij. Begrofz Baxters barn med alle klockor; grafvens
öpning 1 8 dlr, 3 ringn. 12 dlr, hårkläde 4 dlr, --· 34 dlr.
22 dito. B. handlingskrifwaren Arviclus Liet7,en; lcgerstellet
45 <laler, 5 rrng:r 20 daler, hårklede 2 st. 8 dlr, - 73 dlr.

'
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24 dito. B. m. Hans Rågeubåckz h[u8truJ i gamble Kankas
choret; grafwens öpning 45 dlr, 5 ring:r 20 dlr, 2 bårk. 8 dlr,
· - 73 dlr.
31 dito. B. Hugge guldsmedz h(ustru) i kyrkian med 3 1/,
ringn. 36 dlr, klockorna 14 dlr, embotz borkläde 28 öre, ' ö0 dlr 28 öre.
3 J unij. B. Petter barbeers barn j kyrkian; legerstellet 18
dlr, 3 ringningar 12 dlr, lilla bårklädet 2 dlr, - 32 dlr.
1 7 dito. B. regementzskrif. .Anders Larsson; legerstellet efter
wanligheeten frijdt,, emedan det war det första lijket, som sattes
i hans nyss kiöpta graff; 5 riugningar 20 cllr, bårkläde 4 dlr,
- 24 dlr.
28 dito. B. öfwerst. sahl. herr Gustaff Horn i sahl. :\fonc
kens graff; för grafwen öpnades _ 45 dlr, 3 1/, timmes ringning
å 8 dlr - 28 dlr, bårkläden 2 st., 1 om -10 dlr, 2 om 4
dlr, 14 dlr, predikstols och altarkläde 10 dlr, bekläddes 3 man
folkz och 3 qvinfolkz benkier 2 dlr l 6 öre, bijscttuingen 1ö \\
månad å 3 dlr
-10 dlr 16 öre, -- 140 dlr.
5 ,Tnlij. B. Lars Kangar i Salkas gra.ff; grafwens öpni11g
36 dlr, 5 ring:r 20 dlr, bårkledet 4 dlr, - 60 dlr.
Dito. B. pastoris doct. Enevaldj barn gratis, effter den frijhe-et,
som pastor och presterskapet altidh nutit hafwa wed domkyrkian.
19 dito. B. Simon Skragge i kyrkian; legerstället 36 dlr.,
4 ringningar 16 dlr 1 bårkläde 4 dk, - 56 dlr.
Betaltes sielringen (!) föör ecn student, huilkeus lijk fördes
till Swerige - -1 dlr.
5 Augnsti. B. Rigert. Brentz barn i kyrkian och kors-ehoret;
legerstellct 22 dlr 1 (i öre, 3 1/� ringningh 14 dlr, - 40 dlr
26 öre.
8 dito. B. Sveno Ca.liander, 2 1, :! ring11ingh 10 dlr, Mr
klädhe 2 cllr, legerstellet l dlr, -- 1 3 dlr.
23 dito. .B. assess. "\Vasenj hustro; grefningz (!) öpningh
36 dlr, 5 rillgningar �0 dlr, bårklede ,1 dlr, predikstols och
alt.arkläde JO cllr, kläden på benkierna 2 dlr 16 öre, - 72 dlr
16 öre.
30 dito. B. Simon Tynnels son söder om med alla klåckor
2 1/, riugnii-igh 10 dlr, hårkläde 2 dlr1 legerstellet 1 dlr, 13' -dlr.
2�l Se1Jternber. B. Korius Lasses son i k:yrkia11; legerstellet
36 dh· 1 fi ringningar 20 dlr 1 bårkläclet 4 dlr, - GO dlr.
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�l Februarij. B. Abrnharn vVachtan; barn mod alla klockor
2 ringningar 8 dlr; legerstellet vnder störa trappan 6 dlr, bår
kledet 4 dlr, lijkstodh under predikan 3 dlr, - 21 dlr.
Under samma, ringningh begrofa sahl. lagläsarens Erich
M ichelssons systerdottor; legerstellct på kyrkiogårdcn 1 cllr, bår
kledet 2 nlr, lijkstodh ·vncler predikan ;� dlr, - 6 dlr.
6 }Iartij. B. kiernnärens notarj barn med alle klockor 2
ringningar 8 dlr, bårkledet 2 dlr, lijket stodh vnder predikan
i J,yrkian 3 dlr, legerstellet under trappan söder om 2 1/2 dlr,
- lö dlr 16 öre.
21 dito. B. rådm,m Hans Hansson i kyrkian; grafwons
iipuingh :rn dlr, G riug:r 20 cllr, bårkläden :3 st. 12 dlr, liusar1�ar 8 st. 1 li� dlr, ·- 6!.l dlr 16 öre.
26 dito. Beta.Ho mag. Jacob Flachsenins l ring. för sitt
barn, --- ,1 dlr.
11 Aprill. B. sal1l. lwr Carlls Pict.ori enckia med alle kloc
kor 1 ri11g. 4 dlr, Mrkll'det, och legerstället frijdt.
18 clito. B. notarien sahl. Hiudrich Cadlsson, een ring11ingh med a.lht klockor 4 dlr, med söndagz klockorne 4 ring
ningar 8 cllr1 grafwens ö1mingh, nembl. sahl. Teetens så,sorn i
kyrkians egen graf 45 dlr, hårkläden 2 st. 8 dlr, - 65 dlr.
19 dito. Betalte vice prmsident. Grassen 1 när sahl. asses
sor Jegerhorns lijk bisattes, 1 times ringningh med sönd. kl. 4
dlr, stoora bårkh�de 10 dlr, eet undre för 4 dlr, - 18 dlr.
22 dito.
sahl. h. Johan lJroehius; ]egerste11e :36 dlr,
första ringningeIJ med söndags kl. 2 dlr, med alla klockor P,
ringning. 12 c1lr 1 bärkläden 2 st. 8 cllr, - • ö8 dlr.
1 :Maij. B. All,ert. Sihtz barn i kyrckian; legersi,ellet, 18
dlr, 21/2 ringniugh 10 dlr, bårkläde 4 dh\ - 132 dlr.
25 dito. B. fact:orer1s Gabriel Vva,}entinssons barn; 5 ring
ningar 20 cllr, grafwens öpningh i högh choret 22 dlr 16 öre,
bärkläde 2:ne stycken 8 dlr, - 50 dlr l 6 öre.
J.8 Ju11ij. B. Arwedh Linckeu med alla klockorna 2 1/,, ring
ningh 1 O dlr, bårkläde 4 dlr, lägerstället 1 dlr, lijket stödh vn
der predickan 3 dlr, - 18 dlr.
10 dito. B. hans höghwyrdigheetz kyTckioherdens barn,
cloctor Enevalcli, gratis, effter elen wanligha frijheetcn, �om pri.i,
ste1·skapet hii.r wedh cloomkyrckian altijdh unt.it, hafwa.

:n.
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20 dito. B. borgmästaren RydeniuHj grafwens öpningh 45
dlr, ö ringningar 20 dlr, hårklädet 4 dlr, . - G9 dlr.*
211 dito. R. Johan ]\fortens barn i högh choret; grafwens
öpning 22 dlr 16 öre, 8 1/2 ringniugh 14 dlr, hårkläde 2 dlr
38 dlr l 6 öre.
10 ,Julij. B. professorens magistri 1\filtoproi barn i kors cho
ret och kyrckiones eghen graff; öpninghen 22 dlr 16 öre, ö ring
ninghar med alla klockorna 12 dlr, hårkläde 4 dlr, - 38 dlr
16 öre.
18 dito. B. Johan Frauck; grafwens öpningh 40 cllr, ring
des med alla. klåckorna 1 gångh, 4 dlr, 2 1/9 ringningh med
söndagz klåckorna 5 dlr, b:1rkl. 4 dlr, -- 53 · iilr.
21 .Augusti. B. mäster Petters bardbercns barn i kyrckian;
lägerstället 18 dlr, 2- ringningar 8 dlr, bårkläde 2 dlr, -28 dlr.
11 Septemb. B. rådmannens Bertil ,Töra.nssons barn; 3 ring
ningar 1 2 lllr, lägerställe 18 dlr, bårkläde 4 dlr, - 34 dlr.
4 0ctob. B. ränttmästarens Efwert Wychtingz hustru; graf
wens öpning i Borgmästare choret 45 dlr, 4 ringningar 1 (i dlr,
Mrkläde 2 stycken 8 dlr, - 69 dlr.
15 rlito. B. Abraham konterfiars C) barn med söndagz
klockorna; lägerstellet 16 öre, klockorna 2 dlr, bårkläde 2 dlr,
-· 4 dlr 16 öre.
22 dito. B. Johan på källaren; 3 ringningar 6 dlr, hårkläde
4 dlr, lägcrstäJlet l dlr, lijket stod vndcr predikan i kyrckian
3 dlr,
1 4 dlr.
21 N'ovemb. B. A.rnlers Sundh in i kyrckian; lägerställct
36 dlr, 4 ringningar med söndag7.klockorna 8 dlr, hårklädet 4
dlr, -· .. 48 dlr.
4 Deccmb. R. .Johan Såghers son; lägerställot 22 dlr 1 li öre,
4 ringningar 16 dlr, hlrkläde 4 <lir; - 42 dlr 16 i'ire.
5 dit.o. B. doctor Pccr Rå11g7, hustru; lägerstället i hög
choret 45 dlr 1 uööth effter kongl. resolution det öfriga frijt,
som for klockorna och hårkläde, -- 45 dlr.
12 dito. B. sahl. ber Joseph[s] enkia när sin man i bisko
pens sahl. mag. Eri[c]hz graff, effter kyrckiorådhetz resolution
a.f den 7 Decemb. gratis.
'' Dernm po:;i fiil'ukommcr i originula räke111;knpc11 under iirnt W7ti mdlau
jannari oeh fcbnrnri inånader, dervi<l det tillika ii.r antN:knaclt,, n1-i af de 6!} dlr 42
roro hdnll<! oeb att pant vm· ;;al't för dP iifrig-c'.
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I ö dito. B. (economi barn gratis efftor den frijhceten, som
1jrästcrska,pet her wedh doomkyrckian altijdh hafft hafwa och
m1 förtijden efftP.r ven, consist. resolution niuter.
1 !_} dito. B. ,foran Krydmas hustru i kyrckian; lägerstället
36 dlr; 5 ringningar 20 dlr, Mrklädot 4 dlr - 60 dlr.
21 dito. Betalte Lillieholmens fru, tå hennes sahl. man bij
sattes np i sacherstijgan anno 16 7 5 den 26 novemb. een tijmas
ringning 8 dlr: hårkläde 4 dlr, för en månadz bijsättning 3 dlr
- 15 dlr.
(Under detta år begrofvos 220 personer, deraf 24 män, 49
qviunor: 80 barn Hamt 67 ej närmare angifna).

Anno 1676.
9 .J a.nuarij. llegrofa hustru l\fargeta Sågher i sin sahl. faders
I1 ettcr Sågers graff; lägcrstället !36 dlr, 5 ringningar 20 dlr,
bårklädet 4 dlr, -- 60 dlr.
25 dito. B. ,Johan Boias moder i kyrckian; lägerstället 36
dlr, 4 ringningar 16 dlr: hårklädet 4 dlr, - 56 dlr.
6 Febr. 'B. mäster Robortz balberens hustru i rådmannens
Alexander "\Val tssons graf; och efter lijket skal bortföras betaltes
för halfwa oprijfningen 22 dlr 1 G öre, 4 ringningar 1 6 cllr, bår
klädet 4 dlr, - 42 dlr 1 (i öre.
19 dito. 13. vnga Johan Såge1· i Kors-choret; lägerstället,
45 dlr, 4 1,1., ringningar 18 dlr, hårklädet 4 dlr, -· (i7 dlr.
20 clitÖ. R. magist. Stodius och hans hustru efter kyrckio
rådetz resolution för enckel hctalningh; legerstället 45 cllr, ri11g- .
ningar 20 dlr: bärklädet stoora 10 cllr, ett mindre ,t cllr, - •·
56 dlr.
22 dito. B. grefwens cammartienaro; lägerstället 1 dlr, 4
ringningar 16 dlr; bärklädet 4 dlr, lijket stodh vnder predickian
i kyrckian 3 dlr, - 24 dlr.
24 dito. B. her general lieut. wälb. Gallens frw moor: ett
hans barn och ryttmästarens Ribbinders barn; lägerstället 22
dlr 16 öre, för bägghe barnen 22 dlr 16 öre, 5 ringningar 20
dlr, pnlickstolens och altarklädet 10 dlr, det stora bår klädet 10
cllr, twenne mindre 8 dlr, k]ädet på bänckiarne 2 dlr 16 öre,
- • 95 dlr .1 6 öre.
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27 dito. B. sahl. assessoron Jägerhorn uthj vice prmsiclen
ton wij,lb. Grassens graf i höghchoret; [liigcrstä,llet.J 45 dlr, 4 ring11ingar I G dlr, stoora bårklädet 10 dh· 1 ett mindre och et.t större
n dlr1 predickstols och alt.arkläclet 10 dlr, klär.le på bcnckiarna,
2 dlr 16 öre, bijsäUningcn från den J 8 April til deu 2 7 Febrn
arij, 11 månad.er 8 dagar, 33 dlr 24 öre 1 -- 123 dlr 8 öre.
8 Martij. B. Sigert Brantz barn i Kors choret; lägerstället
22 dlr 16 öre, 3 l/�
· ringningh 14 dlr, bärklädet 2 dlr 1 - 38
cllr 16 öre.
5 dito. B. sahl. Ömans enckias moor i kyrckian ,vedh käl
lar döören; lägerstället 36 dlr, G ringningar 20 dlr, i,wenne bär
klä.den 8 dlr, - G4 cllr.
11 dito. B. eon pijgha i kyrckian med 1 ringningh; läger
stället ;36 dlr, klockorna 4 dlr, hårklädet 2 cllr, --- 42 cllr.
12 dito. B. regement7,skrifwar0n Bånghcm ut,hj rådmannens
Sand er Matzssons graf; betal te allenast 2 2 dlr 1G öre offter li j
ket skal straxt bortföras; 5 ringninghar 20 dlr, twenne bårkli.i
den 8 dlr, ett mindre 2 dlr, - 50 dlr 1 ti öre.
17 dito. H. ½a.charias "\Vitte med sin swåger Oluf skreddare
nthj een graff söder om med söndagz klokorna; lägerstti.llet 2
dlr, 2 ringningar 4 dlr, bärklädet 12 öre, - 6 dlr 12 öre.
18 dito. B. kyrckiowärden sahl. herr Hendrich Hasselgreen
uthi Korss choret; niutit alt frijt effter den waniigheeten, som
prästerskapet wed domkyrckian altijd nutit hafwa.
19 dito. B. assessoren wälb. Falckenbcrgh med sin �011 i
Kanckas choret; lägerstället 22 dlr 1G öre, för barnet 11 dlr 8
öre, ö ringningar 20 dlr, predicksto)s och altarkläden 10 dlr,
c1et stoora bår klädet 10 dlr, twonne mindre 8 dlr 1 klädet på
biinkiarna 2 dlr, korsklädet 2 dlr, - 86 dlr 8 öre.
20 dito. B. sahl. herr Sigfredh 'l'eccaleuius i kyrckian; .lä
gerstället 36 dh, nutit alt, annat frijt effter kyrc:kiorådetz rei,:;o
lution, - HG dlr.
Begrofz hans syster vnder een ringningh på kyrckiegårclen;
lägerstället 1 dlr, bårklädet 12 öre 1 lijket stodh i kyrckian vn
der predickan 3 dlr, - 4 dlr 12 öre.
21 dito. B. Bilsteens hustru med ett hennes barn; lägerstäl
let 45 dlr, barnet 22 dh· 16 öre, 7 ringningar 28 dlr, 3 bår
kläden 10 dlr, - 105 dlr 16 öre.
4 Aprilis. B. een student i kyrckian; betalte allenast half
parten til kyrckian efter kyr ckiorådetv. resolut.ion ; lägerstället .I 8
dlr, 2 heeltijmas ringningar 8 <lir, hårklåcfot 2 dh, --- 28 dlr.
J
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22 dito. D. Jssbens lrnru [i kyrckianJ; hi.gorstället 18 dlr,
2 \!_, t.ijma.s ringniugar 20 dlr, bårklädet 4 dlr, - ·.12 dlr.
· ·· 23 dito. .B. sahl Ma.thias Lillieholm; lägerstället 45 dlr;
B t.ijmar;; ringuing 24 dlr, bärkläden twenne 4 dlr, stycket 8
tllr, khi.det på. bänckiarna 2 <llr 1 li öre, altar och predickstols
klädet 10 dlr, uoch 4 månader bijsättning 12 dlr, - 101 dlr
.lG öre.
30 dito. B. captien Fästringen i högeboret, lägerstället 4ö
dlr, 4 1_', tijmas ringning 1 G dlr, bärklädet 4 dlr, - 65 dlr.
Dito. Lef-wererade mag. Andreas Petr::eus the- rästenmde 23
11lr för sin sahl. swärfad<-!rs bografning.
Dito. T,pf-werenv1o sahl. borgmitst. l{ydeni enckia the räst.e
rancle 27 nlr för sin sahl. mans begrafning.
7 }Ha.ij. 13. slå t-zriintti:nnästanms lnrntrn n ncler st.oora. tra1>
pan under kyrkiodönm, lägerställd .I 8 dlr, 2 ringningar 16 dlr,
hårklä11et. -1 (llr, lijket. st.oclh i kyrkiau nndcr prr.dickan 3 dlr,
- 41 dlr.
11 llito. B. (.� eorgius Pyttius i acaclemim mnhl medh Rön
<lag;1 kloekorna gratis.
28 dito. B. h. Jacobus Kilowins gratis, effter <l.en wa.nligha
frijheeten, som prästerskapet här wedh domkyrkian altijclh åtlmin
tit hafwa.
31 dito. D. mä:-1ter Classes orgbyggares hnstm uti kyrkian,
i Johan Sågers gra.ff; alt frijt effter kyrkiorå.cletz resolution, men
<loch int.tet androm till exempel.
1'1 ,Jm1ij. B. orgbyggaren mäster Clacss nti Kor:-;s choret, uti
Johan Si't,gers grnl'f; men inga. penningar bekommit, utan alla
han;; wärketyg11 iirn lcfw.:·renu1e till kyrkiau effter kyrkiorldctx
:r c�-�olut.ion till afbotalningh både för l.,egrafningen, såsom och för
tlhe G0 dlr kopp. mynt han till kyrkian skyldigh war.
'.W dito. B. bookbinclar Litzcms hustru i Horgmä.;;tare c'.horet;
lägerst.äl let. 45 r1h·, :! Lårkläden 8 dlr, 4 halftijma� ri11guiug-a.r
Hi dh-, --·- G9 <llr.
25 clito. B. magister Gabriels Thavoni son 1>å gången; lä
gerstället 18 cllr, effter lijket stra.xt bortfördes:, 5 Juilftijmas ring1ii11gar 20 dlr, 2 hårkläden; ett
4 <lir, det andra
2 dlr, för
1 1 ',> månads bijsät.tning 4 d}l' 16 öre, när lijket bijsattes i kyr
ki�.n 2 b,hkläden, det ena ,i, 4 dlr och ett, dito mindre 2 rllr,
-- o4 cllr 1 G ure.
28 dito. Hingclcs siählringning för en främmnncle f-rn från
lan1let 1 heel tijma, --·· - 8 d1r.
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2D c1ito. H. r[tdrnanuon AlexandRr \Vatzs,;on i sin egen graff
vti högehoret; <-ifftor vcvcrandi consist.orij resolution uiutcr alt
sammans frijt.
12 .Juli.i- B. }lichel Oorelij barn i Joha11 'l'ålpos graff; lä
gerstället 18 dlr 1 4 halftijrnas ringningar 1 (i dlr; bårklädet 1 dlr,
- 38 dlr.
(.i Augnstj. B. sahl. Påfwol Beussius barn; lägerstället 18
cllr, 5 ringningar 20 dlr, bärklädet 4 dlr; - 42 dlr.
13 dito. B. Wittfootens son i högchoret; lägerstället. 45 dlr;
twå bårkläden 8 cllr, 5 halftijmas ringningar 20 dlr, - 7i3 dlr.
20 dito. H. en borgare onckia in i kyrkia.n pit gången;
lägorstället, 86 dlr, Mrkhtdet 4 dlr, 4 1 :! ringning 18 dlr, -58 cllr.
20 dito.· B. en bookliinclare gesscl in i kyrkian _; läger,;tällP.t
1H, dlr, 2 ringningar med söndag� klc.,ckorna, 2 ringningar med
alla klockorna .l� tllr, bårklädet 4 cllr, - o2 dlr.
�4 dito. B. magister Andre,€ Pryt.z lmrn uti Korss-e:horet;
ni.ntit, alt frijt offter den wanlighectcn, som prästerskapet här wed
domkyrkian altijdh ni.utit hafw}1.
10 Septemb. Betaltes för Birkhålt.ens frus lijkz bijsättning
i klokchoret 2 månor (!) och fiorton dagar å. 1 dlr 16 öre om
må.nan -· 3 dlr 24 öre.
1 G dito. B. sahl. Oloff Galles dotter wedh schakerstia (!)
dören uti sahl. Tawastens graff; hi,gerstället 36 dlr, 4 ringnin
gar Hi dlr, hårkläden twenne 8 dlr, - -- GO dlr.
30 dito. B. bookbim1ar gesollens bijsättni.ng nti klokchorcli
för 2 må.nors och tre woc:kors bi,isättning ,1 1 cllr 1 G öre om
månan, belö11er sigh - 4 dlr 12 öre.
1 Octob. B. .J ost Sknltz hust.rn uti högchore➔ t; liigorstället
,15 dlr, 5 halftijmas ringningar 20 dlr, twenne bårklädon, il 4
1llr hvardera, 8 cllr, -- 7 3 dlr.
8 dito. B. landshöfdingeus barn uti Kanckas choret; läger
sfället 21 cllr 1 G öre, 4 heolt,ijmas ringningar 32 dlr, hvenne
bårklädeu, r't. 4 cllr si,ycket, 8 dlr, predick�tols och altarklädet
10 cUr, bänkklä.det 2 dlr 16 öre, - 7 4 dlr.
5 Novemb. B. ränttmästarens son i kyrkian, på gången;
lägerstället 3G dlr,
halftijmas ringningar 20 dlr, twenne bår
kläden, å 4 dlr stycket, 8 dlr, twå, månaders bijsM.tuing i klok
choret ;3 dh:, - G7 dlr.
28 dito. Ringdef'I siählringning för en student en halff tijma
meJ alla klokorna --- 4 clk
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H) Dt•(;emb. R. posimä:-,t.are11s harn i "\Vargent,inf- graff; li.i
ger�tälkt. 18 dlr, 5 halftijmas ringning 20 dh·, bårklä.dct, •1 dlr,
- 4:3 dlr.
J 2 dito. B. en änckia Ullijka mod J ohau Märtcns barn;
lägerställct pi'\, gångHn för ii.nckian 36 dlr, for barnet i högcho
ret 22 clh· l f5 öre, ö halftijmas ringningar 20 dlr, twå bårklä
don, ett om 4 <llr och ett om 2 dlr, bijsäUniugen för änckian
i klokchoret 4 månader, .i. 1 <lir 1 (i öre om månan, 6 dlr, tre
må.naders bijsättning för barnet., 1 ulr 16 öre om måuan, 4 dlr
J 6 öre, - 95 dlr.
(Under åreL begrofvos D4 män, 1:38 q_vinnor_, 88 barn och
5 ej närmare angifirn. summa H25 personer).

28 .J anuarij. negrofa majoren wä.lb. .Fot,angol med et.t sitt
uiu·u, $åsorn od1 Thomas Stark� twennc barn under en ringning_;
och effter lijke11 straxt blefwo bortförda, l.Jetaltes allenast för
halfwa bijsättningarna; lägerstället för sabl. majoren 22 dlr Hi
öre, för hans barn 11 dlr 8 öre, för 8tarkens twenne barn 2}.
dlr l (> öre, i't l 1 dlr 8 öre hwardr.ra barnet, 4 heelti,imas ring
ning 3:2 cllr, tre b1'.trkläclen 1 det ·toora. I O dlr, twem1e mindre,
,\, -1 dlr stycket, H cllr, predikstols och alLarklä<let 10 dlr, klii.
det pti., bä11ckianm 2 <llr I li öre 1 - 118 dlr 24 öre.
'1 Pehr. n. sa.111 herr 'l'homns::;es änckia wedh funton mod
alla klokorna; lfi,gerställct 80 <llr, -i haHtijmas ringningar ooh
en fiärdccleels rin�ning 18 dlr, btl.rklädet, 4 dlr, -·- t>8 dlr.
I O dito B. Lydickt�ns barn söder om med sönda.gz kloc
kon; a, ,: lägerst.iillol 1 G öre, t,,n1 halftijmas ringuing 4 dlr, bår
khidet, 2 dlr; lijket stodh i kyrkian under prcdickan B dlr, -·
9 dlr J G öre.
18 dito. .B. högwyn.lio·e professorens Bå.11gens barn i hög
choret: lägen,tället 22 dlr 1 Ci öre, 5 halftijmas ringning 20 cllr,
bå,rkläclen twenne, a 4 dlr stycket, 8 dlr, - öO <lir lo öre.
4 l\Iartii. Ringdes siählriugningen med alla klokorna för
majoren Oloff Bergh - 4 cllr.
7 dito. Betaltes fo1· bårk.litdoL när rrrnjo1:en Oloi'f B:3rgh np
b�l'8 i sachen,tian - 4 dlr.
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9 dito. Ringdes siiLhlringning mecl alla klokorna for Hen
rico Falandro --- 4 dlr.
1,1 dito. Ringdes siählringning med alla ldokorna for Albert
Sic]rn hustrn - 4 dlr.
18 dito. B. hans högwyrdigheet cloct.or E-ucwaldz barn gra
tis effter den frijheeten, som prästerska11et här ·wedh c1omkyrkian
ninter.
25 dito. B. .Jacob $kreddare i kyrkian med alla klokorna;
lägerstället 36 dlr, i{ halftijrna. ringning och en fierdels 14 dlr,
bårklädet 12 öre, ringdes lrnm; sifihlringning med sönclagz klo
koma. cm halft.i,ima 2 dlr, - f>2 Jlr I 2 öre.
11
Aprilis. B. Hengd(. ,Jönssons harn i. kyrkian, p{i gången,
med söndag:.:: klokt,rna; lägerställct 18 lllr, klokonrn h cllr, liå,r
klii,dot 4 dlr, ·- ·- 28 cllr.
8 dito. R Albre<:ht Sichtz h1t:<t.n1 på g&nge11 i. kyrkian;
lägerställct BG dh, 4 halft,ijmas riugning Hi cllr, hårklädet 1
dlr, - 56 cllr.
H uito. Hingdcs siählringuing- cm halfftijma for Wickclgreens
hustru, ·---· 4 c1lr.
18 dito. B. Hindrich Falaucler i kyrkian, på gången; betal
tes allenast halffparten nthaJ alt till kyrkian effter kyrkioråclet.z
resolution, ty ha.us sa.bl. fader har uti 12 åhrs tijd tient här
wedh dornkyrkian för swensk caplan och 3 å.hr wa.rit ceconomns;
lägerstället 18 dlr, 4 ha.lft.ijmas ringning 8 dlr, twå Lå.rkläden
4 dlr, lijket st.odh i klokc:horet o wcckon1 1,ijc1h 30 öre, !j, 1 dlr
16 öre om månan, -- BO dlr BO öre.
28 dito. Riugdcs siiLhlringniug med alla k]okorna cm halff
tijma för J"ohan �illcs mor, -- 4 cllr.
.l ::V[aij. D. J)auiel Anglc11ius i kyrkia.n 1 wcdh fonten, med
alla klokorna; lägerstäHet 8/j dlr, ll'� 1_ ·i ti,imas och en fjcrdc
cleels ringning 14 dlr, bå.rkliidet 4 cllr 1 ·· ·
i'i4 dlr.
5 dito. H. fat,t,igh stLtdent. och en aCitdcmi,u wac.htka.ar ut.i
ac;aderni.;e nrnhl med sönc1agv. klokorna: nöth iLlt frijt efftcr kyr
[ko ]herdens zedel.
6 dito. B. .Toseph Krydmas och Hans Ståhls barn nnder en
ringningh med sönclagz klokorna; lägerställen 1 dlr klokorna 4
cllr, hårkläden 24 öre, - 4 cllr 24 öre.
Dito. 13. Hindric-h Sago söder om med alla, klo korna;
]ä,gerstället. 1 dlr, tre 1, ·� tijmas ringniugh 1 2 cllr, bu.rklädet 4
cllr, lijket ::;toclh nncler predikan i kyrkiau B cllr, - 20 <llr.
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l 5 dito. B. Jacob Jrfohelsson och sahl. i\ w:lors skinnares
änckia.s l>arn söder om mecl söndr�gz klokorna och under en ring
nh1gh; lägerstälkn 1 dlr 16 ön�, 4 1,1� tijmas ringniDgh 8 dlr,
bårklädou -4. (1lr 1 2 öro; lijken si,odo 1mdfu- predikan i kyrkian
i} dlr: - I G dlr 28 öre.
20 dito.
her "\Villam ,Vargentins twenne barn under en
ringniug wed fnnh,m med alla klokorna i kyrkian; betaltes half
parten ntliaf alt effter kyrkiorådetz resolution: läger.stället 18
dlr; G ha.lft.ijrnas ring11inglrn,r 24 dlr, hve1mc hårkläden 8 cUr;
00 cllr.
22 '1it.o. H. Blomet, Kingels barn i fa.Uigas mnhl grat.is.
�4 dit,o. J1. wäehtar Grelss hustru i kyrkian med alla klo
konrn; lH,gcrsW.llct. HG <llr: r, 1_. � Lijmas ring11ingl1 20 d.lr, t.we-1111,:!
hårkliidcm 8 dlr, -· fi4 dlr.
27 dito. R. hans PXcell. pnrn�idcnt,<.ms son i. Ka.nkas grnfwm1
med alla klo korna; lägersUi,llet, 4t, dlr: tre lrnel t,ijrnas ri,iguiHgar
24 dlr; stom bårkläifot 1 (I dlr, alta.r- och prec1iokstobklädet 10
cllr, klädet på biinkiRnrn 2 dlr 1 fi örn ,. --- 91 c11r l(i öre.
10 J nnij. R .Tolrnn Hankens barn i k:y rkian med aJla klo
korn&.: lägerstiillet 18 cllr, fem 1 ., tijmas ringningh 20 tllr, bårklädet 4 dlr,
4� dlr.
2!) dito. Bet.altes siählri11gni11gh en 1 1 tijma för Albrecht
Siciktz dotter, - 4 dlr.
1 .Tnli,i. Sattes genera.I lieutenanteus Gallens lijk, och ha.ns
;;ous och Dela.niotz lijk bars np i sacherstia11; betalto:i för t.re
bårklädcn, ett. om 10 dlr; t.wmrnc bårklädcn A 4 (llr stydrnt, 8
cllr, - l 8 (111'.
11 dito. H. ,T ohari Sago söcler om med sönclagv. klo]wrua;
higcrst-ället L tllr: klokorna. 2 c1lr, hi'trklädel .l 2 ön',
dlr
l l öro.
f
11 dito. B. sa.J1l. mäster .i\ i'i,rten barclben1rs H.ukia. söclcr om
mc·d söudagz klokoma: liigP,rsliillet, 1 dlr, kl0lrnnrn 8 dlr, bår
klii.det. 4 dlr, -- 13 dlr.
2i dito. B. .Tonasse:-; hustru på källaren söder om med sön
dagz klo korna_: lägerstället 1 dlt-, fem 1, ·., tijmas ringningh 10
dlr, bårkläcfot 4 c1lr, lijket stod nnder preclikan i kyrkia.n 3 dlr,
---· 18 dlr.
25 dit.o. IJ. l>orgmästarens lfal'endt Riggertssons swärmocler
och advocat fiseakns Ahini baru med alla klokorna i kyrkian;
HigcrsUi,llet. för horgmästarens swärmoder på gången 3(i dlr, lii.ger
:-;hillot. för banwl: L8 cllr 1 t.re \ ,, t,ijrnas ringningh 24 dlr, ett
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hårkhlde om 10 dlr, det andr,t om 1 dlr, det triclio om 2 <lir,
oeh det ficrde om 1 � öre, 1 � mänors och 1 dagars bijsii.tt,niugh
i klolrnhoret för borgmfö,t,arc1rn swärmoder, i J dlr 16 tirc om
rnånan; belöper 18 dlr 6 öre, --- 112 cllr 18 öre.
31 dito. B. Simon hampspimmre i kyrkian med alla klo
korna; lägersUtllet ;36 dlr 1 tre '/� tijmas ringningh 12 dlr, äm
bets hårkläde 12 öre, - 48 dlr 12 öre.
Dito. Betaltes twenne bårkläc.leu a. 4 dlr stycket, när
handelsmaunen J ochim "\Vittfoot bal's 11p i sacherstian 1 -· 8 dlr.
5 Augusti. Betalte magister Johannet-; ]!lachseuius för en
1
tijrnas :,;iiihlringningh för sitt lHu·n:
4 dlr.
•·
Dito. Hiugdes siählringuingh ou 1 '., t,ijma [ör c;ommissa.riens "\Vittmans barn, - 4 dlr.
8 dito. B. ,Jöran Rntaia in i kyt kian med alla klokorna;
lu,gerstii,llet, Ili't st.om gil.ngen, HG cllr, f,Yra 1.. -,, tijmas ringning Hi
dlr, liårkliiclet 4 dlr: --· GG cllr.
18 dito. B. .Tacob Munseliuses hustru och ha.us 1mm in i
kyrkian med alla klokorrrn; lägerstället aG dlr för hustnrn, men
[ith barnet 11öt.h han frijt lägcrstä,llet efft.er :::amptl. kyrkiorådet.z
resolution; fem 1·., tijrnas ringningh 20 dlr, tre bå,rldäden, twå,
om 4 dlr stycket- och det tridie om 2 dk styket, giör tilhopa
10 dlr, - 66 cllr.
24 dito. B. magister .J olmnnis Flachse11ii barn in i kyrkian,
pu. stora. gången, med alla klokormi; läger:,;tället l 8 dlr, fyra J/�
tijmas ringningh 1 6 dlr, twenue härkliiden, ii. 4 dlr slyket 1 8 ctlr,
-- 42 dlr.
2G dito . .B. willu. majorens Garll Oa.rplu.n;,; frus :;;_y:;tcr i sahl.
vice pn.csidontons j\fnnkens graf: bctahes a.llcma.st för lmlfwa,
grafweus öpningl1 1 cffter lijkct straxt, bkf bortfördt., �� cllr 1(;
öre, tre heeli.ijmas ringuiugh 211 cllr, ett bår kläde om l O 1llr
och clet ,rnclra om 4 dlr, giör Lilhopa 14 dlr, prii1likzst-ol;, ocl1
altarldädet, 1 0 dlr; ldil<let. på bänkiarna 2 <lir 1 G öro, bärklädet
4 dll', -· 77 clll'.
31 dito. Betalte herr conur1is:::11rien UloJ Påhls:son Tnfwa. ft.ir
sahl. majorens Olof Därgz lijkz bijsättni11gh nti innen,t.a sachcr
stia.n för (i m/\.nor, a 3 dlr om måna, belöper sigh --- 18 dlr.
2 Septernbris. B. Jochim Wittfoot i högchoret med a.lla
klokorna; läger�tället 45 cllr, fem \ t tijmas ringningh 20 dlr,
et.t stort bårkläuc om 1 0 cllr Ol'h twonno bårklädcu ,'1, -1 dlr
stycket, 1 8 dlr t.ilhopa,, on m1'.\,nc1s hijsii.t.tning uti indra sacherstian
3 dlr: -··- 86 dlr.
1
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4 dito. ll. lwrr .Malthim Langi moder söder om med :c;ön1la.gz ldokorna; ltigersiället L dlr, tw.''t 1, 1 tijrnas ringningh 1 dlr,
1,årklädet 2 dlr, -- 7 cUr.
!) dito. B. i.vällachtadt herr rådmans Albl'(-wht Roskamrs
hnstrn med alla klokoma; litgcrstiillct i!G dlr, fem 1,� tijmas
ri11gn.ingh 20 dlr, ett barkläde 10 dlr och det andra 4 cllr, giör
tilhopa 14 <llr, - 7 O dlr.
12 dito. B. \Vickelgreens hustru i kyrkian med alla klo
korna; lägerställct 3G cllr; under samma ringning begrofz Smid
tens barn på storn gången; lägerstiillet J 8 dlr fym \ ·� tijmas
ringningh 1 r, dlr, twå b,\rkliidcu ,i, ,1 dlr stycket., 8 dlr och llet
trid.ie :'1. 2 dlr, fyra . månars ocL tre wckors bijsät,tning nti klok
chorc-�r., it, 1 ,llr 1 (i öre om måna11, för Wicke.lgreens hnst.ru belii
pcr sigh 7 11lr 4 i.in•, -- 87 !lir 4 öre.
Hi dito. B. rnäHt.('r Ham; Rågenboclrn lrnst.r u i kyrkim1 med
alla, klokorna; lii.gcrt:-tällct 3G dlr; forn 1 ·., tijmas ringningh 20
cllr, - 64 dlr.
4 cllr stycket,
1llr, twcmrn bårkläd�n,
23 dito. R. hen l\larkus Kask7. barn i kyrkia.11 med alla
klokorna_; lägon,tällct 1itt. stora gång<m 18 Lllr, fem 1_\ tijmas
ringningh 20 dlr, hårklädet 4 dlr, -- 42 dlr.
Dito. Betaltes för Swartens lijk, hwilket st,odh uti klok
choret i 6 må.nor och twå weckor, c't 1 dlr 16 öre om måna11,
belöper sigh - 9 dlr 2L! öre.
20 Octo br. B. lV[atthi::e '\Vezandri barn söder om med sön
dagz klokorna; lägerstället ] (-i öre, klokorna 2 dlr, bårkli.iclet 2
cllr, •- 4 dlr 1 G öre.
21 dito. B. acader:uia! ränt.tmiistarom; hustru i högchoret
me<lh alla klokorna; lägorställct 4i, dlr, frm 1/,, tijmas riugni11gl1,
20 dlr, t.wä bårkläden; t't. ,1 cllr stycket-, 8 °cllr, bijsättuingen i
kk,kchoret ii månar och 8 dagar, å 1 dlr och 1 G iire må11an,
beliipcr 7 cllr 28 öre; tro små. gambla bå.rkläden som förr brukades p,; båre11 1 i1. 3 öre alnen, belöper sigh J dlr 22 ör<·!, ......
82 dlr 18 öre.
28 dito. B. herr Sigert Brantz barn i korss choret mecl
alla klokorna; lägerst.ället. :d2 dlr 16 öre, tre 1 . '.,- tijmas ringningh
1 2 cllr, hårklädet 2 dlr, - 36 dlr 16 öre.
18 Xovenib. 13. Albrecht Sicktz barn i kyrkian mecl alla
klokorna; lägerstället, 18 cllr, twå 1 ., tijrnas och en fierdels tij
rnns ringningh 10 ,lir, l.iarkläilet. 2 <lir,_ -- 30 dlr.
31 dit-o. H. Arfwe<lh Krnss med alla klokoma nti he.nnes
nfules frn Christ-ina Horns grn{; men fiir gra.fwens öpningh betal-
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tes inttet; ,tre heeltijmas och en 1/� tijmas ringningh 28 dlr,
predikstols och altarklädet tilhopa 10 dlr, det stora bårklädet
10 dlr, klädet på bänkiarna 2 dlr 16 öre, - 50 dlr 16 öre.
1 Decembris. B. Hindrik Rutt in i kyrkian med alla klo
korna; lägerstället 36 dlr, fem ¼ tijmas ringningh 20 dlr, bår
klädet 4 dlr, -- 60 dlr.
2 dito. B. Jacob Baxsters barn uti kyrkian med alla klo
korna; lägerstället 18 dlr, hårklädet 4 dlr, tre ¼ tijmas och
fjerdels ringningh 14 dk - 36 cllr.
8 dito. B. Nicals (!) l\follerus uti kyrkian med alla klokorna;
lägerstället 36 dlr, tre ¼ tijmas och en fierdedels ringningh
med alla klokorna, en halftijmas ringningh med söndagz klokorna,
siäblringningh, giör tilhopa 16 dlr, bårklädet 4 dlr, - 56 dlr.
9 dito. B. Jost Skult (!) titi högchoret med alla klokorna;
lägerstället 45 dlr, fem ½ tijmas ringning 20 dlr, ett stort
bårkläde 10 dlr, ett mindre om 4 dlr, lijket stodh uti indra
sacherstian 1 måna och 11 dagar, a 3 dlr om månan, belöper
sigh 4 dlr 4 öre, - 83 dlr 4 öre.
15 dito. B. Skyttpalssens barn med aqa klokorna uti södra
farstugu döran, under trapporna; lägerstället 9 dlr, en tijmas
ringningh 8 dlr, hårklädet 2 dlr, lijket stodh under predikan in
i kyrkian 3 dlr, - 22 dlr.
17 dito. B. assessoren uti det kongl. bärgz collf•gio i Stock
holm Natt och Dagh uti Kanckas choret; lägerstället 22 dlr
16 öre emedan lijket skall bortföras*; ett stort hårkläde om 10
dlr, och det andra om 4 dlr; prädickstols och altarkläde 10 dlr1
tre heeltijmas och en ½ tijmas ringniugh 28 dlr; klädet på
bänkiarna � dlr 16 öre, - 77 dlr.
27 dito. B. herr Josseph Pippingz hustru uti Borgmestare
choret i hans egen graf; lägerstället 45 dlr, fem 1/2 tijmas ring
ningh 20 cllr, twå hårkläden, a 4 cllr styket., 8 dlr, -- 73 dlr.
(Under året begrofvos 77 män, 121 kvinnor och 127 barn
äfvensom 14 hvarken till ålder eller kön angifna; snmma 338).

'' I .Januari 1G78 finne� antccknadt: Fpföres hiir fiir ns�cssoren, NaH oeh
Dagr, läger�tiillc, emedai1 haH8 lijk(r:t) inttet, blcf borUunlt, - 22 dlr 1G öre.

