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Anno 1678.
Januarins lä. Begrofz Johan Lydkens barn söder om med
söndagz klokorna; lägerstäJlet 16 öre, twå J;\ tijmas ringningh
4 dlr, hårklädet, 2 dlr i lijket stod under predikan nh kyrkian
3 dlr, - 9 dlr 16 öre.
Dito 18. Ringdes siählringningh en
tijma• med alla klo
korna för borgmäst,aren l\fäuchäfwer från °"Tiborgh, -- 4 dlr.
Dito 27. Begrofz Jo]1an ::{illes moor i kyrkian med alla
klokorna; lägerst.itllet 3fi dlr, tre 1./�- tijmas ringningh 12 dlr,
bärklädet 4 dlr i - Zl2 dlr.
Februa.rius 6. Ringdes Em '/� tijrnas si}i.hlringningh med
alla klokorna för fiskalens Nidulij barn, - 4 dlr.
Dito 17. B. general lioutnanten witlborue ,Johan Galle til
lijka rnecl sin son rytt,miisfaren wä.lb. Olass Galle nti ky1·kian
med alfa klokoma.; lägerställen for begge lijken t-ilhC>pa 4ö lllr;
emedan lijkon straxt hlefwo bortförda effter bografningen, skulle
allenast belalas ha.lfparten för lrwart lijk; fyra heeWjmas riug
uingar 32 dlr i alt.ar- och prec1ickzstols klädet 10 c1lr, bårklädet
4 cllr 1 8 månon; och en wekas bijsättning i indra sacherstian, i't
3 dlr k. 111t om må.nan, belöpte sigh för hwart lijk 24 dlr 24
öre, giör tilhopa 49 cllr 16 öre; och emedan wälb. generaliunan
förärte en liussstacka med fem pijpor till domkyrkian, som bru
kas opå. altaret., af silfwer wä,gandcs till 2 * lodh 1 hwarföre blif
wer denne ofwanskrefnc summa nti bom:to linssstaka uocorterat
st1.ssom oc:h ringarna af k _y rkioncs medel betaltc effter samt!.
kyrkiorådctz befa.Jlningh, cmc<lan wälb. generalinnan dem ej wilk
conkntcrn, nt.an alt riicknalle in tt.Li liusst,ackan.
Dito 24. B. ryttmästarcu wäl b. Delarnot Illf.d alla. klokorna..
För grafwens iipningh lwtaltPs allena.Ht halfpitrtcn, <➔medan lijkct
st,ra:xl effter begrafuingen b]cf bort.fönlt, 22 <lir 1 G (,rP, fyra
heeltijmas ringningar 32 ,lir, bårkläclet, 4 <llr, 8 månors och �
wekors bijsättningh uti inclrn sacherstian (t 3 dlr om månan;
belö1ier sigh 25 c11r 1 (; iire, predikstols och altarklädet l () dlr,
klädet på bänkiarna 2 dk tn öre, -- 9G dlr 16 öre.
l\fartim, 10. B. Jolian Enskiöldh i sin egen grnf metl alla
1,lokorna; lägerslället iJG cllr 1 tre och en 1;'� tijmas ringningh
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med alla ldokornR- 28 cllr, t.wå bårkläder,, fl, 4 dlr st,yket, 8 dlr,
prädikzstols och altarkläclet 10 dlr, kliidct på bä1rnkiarna 2 dlr
J.f.i öre, - 84 dlr 16 öre.
Dito 17. 13. sahl. asscssorens Eckenbärg½ iinckia i kyrkian
med alla klokorna, och unner samma ringniugh Johan Ecken
bärgz barn; lägerstället för assessorskan 86 dlr, för bamet 18
dlr, halftredie t,ijmas ringniugh 20 dlr, predikzstols och a.ltarkläde
10 dlr, twå bårkläclen, a 4 dlr styket, 8 dlr, klädet pti bänki
arna 2 dlr 16 öre, - 94 dlr 16 öre.
April 3. B. sahl. Petter Hållenclers änckia oeh Anders
Giöst,afssons trenne barn; twenne barn lågo uti fm kista tilho1m
oeh dot, tredie uti swärmoclerns ki!-Jta.; beta.Hes allenast for twenue
lägerställon, for ä11kian 36 dlr, för barnet; ] 8 dlr, för bijsät.L
llingon uti klokchoret. för änkian !) dlr, twå 1. ,, tijmas ringningh
med söndag7. 1:lokorna, och fm fierclels ri11guingh 5 dlr, t.wenne
bårkläclen, et,t om 4: cllr och ett om 2 dlr, 6 dlr, --· 7 4 dlr.
Dito 29. Ringdes siählringf fingh for Ahnim Vi!ttchtars barn
en \i� tijma med alla klokorna, - 4 dlr.
Dito 30. Betaltes 1/� tijmas siä.hlringningh för professoreus
Laurbechi barn, - 4 dlr.
Majns ö. D. Jacob Bachsters hustrn i kyrkian under torn
foten; lägerstället 36 dlr, ö halftijmas ringningar med alla. ldoc
kor 20 dlr, hårkläde 8 cllr, -- 64 dlr.
Dito 12. B. Nidss Stensons barn i kyrkian; ulj dess egen
graff; och ernedau det war försLa lijkett, som in�at,t,es i dess
!döpta gra.f, ly niuter han hi,gerstii.llo frijt effter kiöpeurefvet, G
halft,ijmas ri11gningar mcdh allo klockor 20 dll', bårkläde 4 dh·,
24 dlr.
Dit,o 11. För .Johan }\fartens barns siählringningh - 4 cllr.
Dito. ll. Abraham Wächtares barn tillijka medh Johan Kräi
jers barn under stoorn trappan på nårre;:;ijclan; lägerstä.llet 22
dlr, 4 half tijmas ringuing 16 dlr, l,årldii.do (i dlr, för Htående
nnder predikan i kyrkian 6 dlr, - 40 dlr.
Dito 20 ..För assessorens Samuel Olofssons ba.rns siälaring
ningh - 4 dlr.
Dito 21. B. Johan Flyges barn i dess sal. swärfaders graff;
lägerstället 1 8 dlr, kl. 12 cllr, bårkl. 4 dlr ) - B4 dlr.
Dito 22. B. stud. l\fagnns Halinus wed fonten i. kyrkian;
lägerst,ället 36 (Ur, 4 halftijnms ringning 16 dlr, bi'\,rkl. 8 dlr,
- GO dlr.

.J1111ius J G. 13. J<:rik Gått:,;kallckz haru i dess egen graf nn
tlcr 8tore trappan; lägenitällot 9 dlr, 4: halftijmas ringn. 8 dlr,
hårkl. 1 dJr, --- 21 dlr.
Dito 24. B. Uhrister Carlssons och Bertil Letzlos ba.rn i
Kors choren; lägcrstället 22 dlr 1G öre, kl. 12 dlr, bårklädhe
4 dlr, - 38 dlr 16 öre.
Dito 24. B. prof. mag. 1\filtoprei barn i Kors e;horen; lägerst.
22 dlr 16 öre, kl. 10 dlr, bårkläde 4 dlr, - 36 dlr 16 öre.
Dito 25. B. borgmäst. Brnchij dåtter i kyrkian, uti dPss
egen graf; för lägerst.. gifwit 900 tegel a 7 ij. itern 2 dlr 8
tire, 18 dlr, I '1 t.i_jmas ringning 7 dlr, bårklädo 4 dlr.
Dito 30. n. Johan ::\lii.rtells barn i högh choron; lägerst.
22 dlr 1 6 iire, a halftijmas riugn. (i dlr, hårkläde 2 dlr, - 80
dlr 16 öre .
.Tulim; 7. B. Lar:, Vlillst.adij barn i kyrkian nnder tornfote11;
lägerst. 18 dlr, för kl. rnodh siä.la.ringningh 10 dlr, bårkl. ,1 cllr,
82 dlr.
Dito 28. B. Borenc1t Hons (?) i kyrkia.n, p.'l gången; htgerst.
36 cllr, klåkor 10 dlr; hårkhidc 4 dlr, - 50 dlr.
Augustus 4. B. fischal Ambrosij Nidelbergz hnst.ro i Borg
mestar choren: lägerst. 45 cllr, för kl :r medh siäleringningh 12
dlr, bårkl. 6 dlr, - 63 dlr.
Dito 10. B. Abraham conterfeiares och Johan Turskz barn
tillijka, söder om, med sönc1agz kl.; lägerst. 1 dlr; kl. 4 dlr;
liårkl. 12 öre ) -- 5 <llr 12 iiro.
Dito 21. B. Hern1au 'l'örfwPstes hustru nnd er tomfoten;
JägersL BG dh·: 5 halftijmas ringningar l(l dlr, 2· bårkl. 8 dlr,
- ri4 Lllr.
Septemhr 21 . B. asses8oren Sam. Olofsons barn i högh
choren; litgerst. 22 dlr l(j öre, 4 halftijmas ringnil1g meclh sön
dag;1. kl. 8 dlr, twenno hårkläden 8 ulr, ···- 38 <1lr J G öre.
Oct,obcr :cm. R eon lrnfwudswag stud. Hen. Ilcander söder
om; och e[ft.er wå,r herre wä.llsigncde store klåckan med gådt
liud; fick han först,a gången i finska församlingen gratis.
Kovemb. 9. Johannis Pretorij dåtter fick begrafningen på.
kyrkiogården gratis.
(Summan af begrafoa det.ta år uppgick till 249 personer,
deraf 38 män, 51 kvinnor: 157 bam samt 8 hvarken till ålder
eller kön angiEna).
1.
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Anno 1679.
Februarius �3. Begrofv. öfwen;ten wällL her Emest J!'orbus;
och emecla.n lijket bortföres, altså betales for graföpningen i högh
choret 22 dlr 16 öre, tre beele tijmars ringningar med alle
klockor 24 dlr, stora bärklädet 10 dlr, altare och predikstol:,;
kläden 10 dlr, bänkläden 2 dlr J 6 öre, - (H) dlr.
Dito 26. B. leutn. wä.lb. Hans Bnrmus; och emedan lijket
bor�föres 1 altså. hot.alas för grnfopningen i högh-choret 22 <llr
1 (i öre, twå hela Lijmars ringning med allo klockor 24. dh·1 för
altare- och preclikst. klällen I O t1lr, hårkbde 4 dlr, bänckläder
2 dlr Hi ön\ Ci3 dlr .
.M art.ius 2. B. j. ]Vfargarnta 8fa\hlhunsk; oeh emedan lijket
bortföres, betalt.< för graföpniugen i högh-choret 22 dlr l G öro,
trn hola tijnrns ringningar med al.lo kl. 24 dlr, altare- od1 }H'C
diksthål kläden 10 dlr, stora bärkl. 111 dlr, bänkekläden 2 dlr
1G öre, --- 69 dlr.
Dito. :Michael Pictori.us i academi;;n mull effter consistorij
bewillningh gratis.
Dito 9. B. ryttmest. wälb. Arwed Bnneus; och emedan lij
ket bortföres, altså betales för graföpningen i Ståhlhanskens chor
22 dlr 16 öre, f.yra hela tijmars ringningar med alle kl. B2 cllr,
bår kl. 4 dlr, alt.are- och predikstol kläden 10 dlr, bäuk kläden
2 dlr Hi öre, -- 71 dlr.
Dito .14. B. contralouren ifdt sloLLec; lägerst. på g;:"mgen
3G cllr, 4 ha.lftijmas ringningar mecl alle kl. 1 (i dlr, bårkl. 1
llll',
06 dh·.
Dito 16. B. prof. icolaus Tunandcr; och emedan ha.n war
eon consistorialis, nöth han efter ordningen frij · begrafningh.
Dito 16. ll. Henrich Turnka i kyrkian med alle klåckor;
lägerst,. på gången 36 dlr, 3 halftijmas ringningar 12 dlr, bår
kläden 4 dlr, -- ö2 dlr.
Dito 19. B. rådmannens Christer Oarlsons mor i Kors-choren;
lägerst. 45 dlr, 4 halftijmas ringningar med alle klåckor 16 dlr,
bårkl. 4 dlr, -- 65 dlr.
Dito 30. B. Knuth ,Tohbis hustro i k_y rkian med alle kl.;
lägorst. på gången 36 dlr, 4 halftijmas ringningar 16 dlr, bårkl.
4 dlr, -· 66 dlx.
➔,;
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April 12. B. Esehillus Erdbäck me<l alle kl.; läwm,t. pft
gången 36 dlr, o halftijmas ringningar 20 cllr, bårkl. 4 (1lr, i.tn
et bårkl. 2 dlr, - 62 dlr.
Dito 22 . .R. Henrich hampspinncrs hus�ro ut.i kyrkian mec1h
alle kl.; HLgci-st. på gåugou t36 dlr, kl. 1 fj dlr, bårkl. 1 � öre:
- 52 dlr 12 öre.
Dito 213. B. stud. l:ricus 'l'amonius i kyrkian med alle
}då.ekor; lägerst. på gången 36 dlr, kl. 16 dlr, bårkl. 4 cllr, -56 cllr.
Dito �6. R. booktryekaren m:r Peder Hansson i kyrkian;
lägerst. J>å gången BG dlr, 4 halftijmas ringningar med alle kl.
I 6 <llr, bårkl. ·1 dlr, ·-- 5(i <lir.
1\la.jns 1. H. slndio�rn; Sarnne1 Ton,tenius i kyrkian med
alJr, kl.; hlgerst,. på gängen 36 cllr, 4 ha.l{tijmas ringningar ] f;
cllr, bårkl. 4 cllr: -- fiG dlr.
Dito 8. För assE·ssorens wiilb. Samuel Gyllonbögels siä.la.
ringning -- 8 <1lr.
Dito 1 J. För sal. lieutn. Ebblingz siäla.ringning --- 4 Lllr.
Dito. J<'ör län te bftrkläden til sal. assess. Gyllen bögels kisr.
läggning - 4 dlr 24 öre.
Dito ] ,1, B. i:tadz fiscalen Johan Hindersson efter d:ni pa
storis tillstädielsse och borgmest. och rådz begäran frijtt, .men
för store klockan betalt -- 4 dlr.
Dito 18. B. frw Anna Lillieholm j )fonck choren; lägerst.
4,, cllr, 4 hdc tijmar:l ring. 32 dlr, ett bårkl. 4 c1lr, ,dLarc och
predikstols kli.iden 10 dit·; bårkli.lclcn 2 dlr 1 G öre; för ljnsen
we<lh hijsiittningen 1 d.lr Hi öre, bijsättningtm i een choor ntj
5 månader, t\. 1 dlr Hi öre: belöper 7 cllr 1G öre, ·- I 02 dlr
1 fi öre.
Dito 26. H. l\'l. Andrea� Prysses hustrn j kyrkia.n efftcr
resolution• och wahnligbeeten om ordinariornm begrafning fritt .
.Tulius J 2. B. Anders Thomassons son j kyr kian, på gången,:
lägcrst. 18 1lh·, 1 ha.lftijrnas riugning,ir med alle kl. 16 dlr,
bårkl. 4 cllr, - 38 dlr.
Dito 13. B. assessorens Anders Anders ons hnstl'o nthi dess
egen graf i Kors choren; lägerst. 45 dlr, 5 halftijmas ringningar
med alle kl. 20 <lir, 2 st. bårkl. 8 dlr, -· 73 cllr.
Dito 16. H. Johan Boijes barn uthj kyrkiau under bänc
kiarna; lägerntälle 18 dlr, tre ;.halftijmas riugningar med alle kl.
12 dlr, bårkl. 4 dlr, -- 34 · dlr.
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Dito :20. B. rådman Ham; Plagmans lrn:::trn uthj de;,s egen
gnif ,: och em()dan han tillföreude hafwer bet.alt för förstu. lijket i
samma siu köpta. graf 1 hafwcr ock åffta, haft lwswär ,vid kyr
kian, altså niuter han efft<�r hyrkiorådotz bewillning denna gång
lägorstiiUe fritt, 5 halftijmars ringningar rnedh alle kl. hetaltes
med 20 dlr, 2:ne bårkläden 8 dlr. - 28 dlr.
Augustus 24. B. reconomi barn, effter gammal hid"cl och
consist-orij resolution fritt.
Septemb. 21. B. choralis h. Petr.i Hortelij bam 1 effter wan
ligheeten och e<msistori resolution grati:-1.
Octob. ö. D. ryttmcst. Hans Sablfolt; lägerställe JJtt gången
BG dlr1 i5 lw Hli,imars ringningar med alle kl. 20 dlr, bårklädon
8 dlr 1 - G4 dlr.
Dito 12. B. 1irofoss. m. Martinus :.v.Iiltopmus nthj kyrldans
graaf wed främsta, bänken; och emedan han war cen consi.stori
alii,- 1 altså bekom han affter ordningen frij lrngrafning.
Novemb. 2(3. B. Tådmans Miltoprei hust-ro uthj Kors choren;
lägcntelle 4ii <llr, ö halftijrnars ri11gningar med alla kl. 20 dlr,
2 bårkl. 8 dlr, -- 7 3 ulr.
Dito 30. B. Anders borgare; lä.gel'shi,lle på gången 36 dlr,
1 \'.t tijmas ringningar med alle kl. 14 dh·, bitrkl. 12 dlr, 50 dlr 12 öre.
Decemb. 7. B. vnge ränttmest. Girstens barn i hög-choren;
higerst. 22 dlr 16 öre, fyra half tijmars ringningar med alle
klockor 1 G dlr, bårkl. 4 cllr,
42 dlr l G öre.
Dito. l 1. B. Himlrich ]!'legges barn på gången; lägersL. 18
dlr, l:ree haHtijnrnrs ringuingar med alle kl. 12 dlr 1 bårkliide 4
dlr1 - H4 dlr.
(Dn begrafnes antal uppgick detta, ftr till 48 män, öl kvi1111or, HO barn samt två ej närmare angifrrn; :::mnma 1 8(i).

Anno 1680.
Febrnarius 20. Begrofz landtmätaren Petter Pischer ,: lägerst.
kyrkian 36 dlr 1 alle kl. 16 dlr, 2 bårkl. 8 dlr: - 60 dlr.
Dito 22. 13. öf werst leut. Johan Bäck; och emedan lijket
bortföres, betalt,es {f,r grafs öpningcu i ::\fonkchoret 22 dlr 16
örn, för allo kl. �4 dlr, stora bårkhiclct 10 dlr, än 1 hårklH,do
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4 dlr, altare- och predikstolz kläd<m I 0 dlr, bänkkläden 2 dlr
16 öre, - 73 dlr.
Dito 29. B. sal. Oörnans enkias son; lH.gerstello j kyrkian
18 dlr, alle kl. 1 6 dh: bårklädo 4 dlr,
38 cllr.
Martins 7. R. rådman Hans Plagman; lägerst.. j Borgmast.
choren 45 dlr, alle kl. 20 dlr, 2 hårkläden 8 dlr, - 73 cllr.
Dito 14. B. hospitalspredikanten h. Lars Sncherus gratis.
Dito. B. collega scholoo Thomas Busander gratis.
Dito 2ö B. as.s. wä.lb. Samuel Gyllenbögell; och medan lij
ket bortföres, bctaltcs för grafs öpningen i J\fonck-chorr.n 22
dlr .I (i öre!, alle kl. 20 .:Ur, stora bårkl. 10 tlh·, altare- och pre
dikstolils kläde 10 lllr, biink[k]lädcn 2 dlr 1 (; öre, älm ett bår
kläde 1 dlr, .... - G9 dlr.
A1,ril 4. B. choralis h. llcnrici Lucan:ki dotter gratis.
Dito 18. B. ,Johan J(reijer söder om mod alle kl.,: lägers(:.
<lir, kl. 10 dlr, bårld. 2 dh\ lijket sLod i kyrkian B Jlr, -16 dlr.
Dito. Il. �:fattz lijnwäfwarc; lägcrst. nthj kyrkian ;36 dlr,
a.lle kl. 12 dlr, bärkläde 12 öre, - 48 dlr 12 öre.
Maijns 1. B. Jooseph Krydmas hustru söder om; lägerstället
l <llr, alle klockor 4 dlr, hårkläde 4 dlr, 1ijket stodh j kyrl,ian
3 dlr, - 22 dlr.
Dito 2. B. Jacob gullsmecl j dess egen graf under stora
trappan; lägorställe 18 dlr, alle klockor 20 <lir, bårkl. 4 dlr,
lijket stodh j kyrkian 3 cllr, - 4-5 dlr.
Dito 12. R. 1'orsten :iYiärt.en.s barn; lägerställe j högh cho
ren 2:3 dlr 1G örn, alle klockor 1G dlr, Mrklnde 4 dlr, - 42
cllr 1.6 öre.
Dito 16. B. secret. ·walstenii och lanch:hookhållarens Ban
gcns barn; lägerställen pu. gången j kyrkia.n 3(; dlr, alle kl. 24
1llr, bå.rkläd1m G dlr, -- G6 cllr.
Junius l. B. Kuuth .Jobbj; lägerställe under gången j kyr
kan 36 cllr, alle klokor 14 dlr, uårkl. 4 dlr, - 54 dlr.
Dito 2. B. stucl. Simon Laccenins; lägerst. under gången j
kyrkian 36 dlr, klockor och bårkläde effter d:ni pastoris bewill
ning gratis, - 36 Jlr.
Dito 3. Bet.a.lt.es för sal. Elias Torstenssons siälaringning
- 4 dlr.
Dito 1 H. H. Bengt Härka.; lägerst. under gången j kyrkian
BG dl:i::i_ alle klockor 20 cllr, bårkJ. 4 cllr, - GO dlr.
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Jnlius 18. J3. Audcr� Nilssons änkia; lägerst. undAr gången
J kyrkan 36 dlr, alle kl. 16 dlr, bårkl. 1 dlr; - öG dlr.
Augustus J . B. Johan Ranneman; lägerst.. under gången j
kyrkian BG dlr, alle klokor 20 cllr, bårkl. 28 iire, - - öti dlr
28 öre.
Dito 29. B. 1:[atts Krabbe; lägerst. söder om 1 dlr, alle
klockor 8 dlr, hårkläde 2 dlr, - .l .l cllr; än för 3 weckors bi
sättning i klockechoren - 24 öre.
October 10. B. prof. m. Johan Flachsenii barn; ]ägersUille
j kyrkian 18 dlr, alle kl. 20 dlr, bårkhide 4 dlr, - 42 dlr.
Dit.o 24. 13. sal. Hans Harn,sons änkia; lägerst. j kyrkan 36
c11r: alle kl, 20 dlr, bårkl. 2 st. 8 cllr, -- 64 <llr.
November l. B. -rådmans Michaelis Corolii barn; ]ägor.ställe
i k yr kian 18 dlr, a.lle kl. 20 dlr, bårkl. 4 dlr, -- 4� dlr.
Dito 14. B. Sigcrdt Dramlt; lägcrslälle j kyrkian :JG dlr,
aJle klokor 20 dlr, bvänne härkl. 8 dlr, ---- (i4 cllr.
Dito 21. B. mag. Hinrici Blank:,: moc,r grntis.
Dito 13. m. Nicolai Ringii hnstro och barn; lägerst. j kyr
kian 5,1 dlr: alle 11. 21 dlr, bårld. 4 dlr, dito 2 <lir, - 84 dlr.
Dito 28. B. studios. Carolus Alanus gratis, emedan han war
förre pastoris son.
Decembr. 5. B. Jöran Lytra:ms; lä.gerställe söder om 1 dlr,
sönrlagz klockor 4 clh·, bårld. 2 dlr, - 7 dlr.
(Summa begrafna 199, diiraf 77 mäll, Gn kvinnor, (iO barn
sa.111{, 2 ej nii.rmarc angifna).

Anno 1681.
J anuarins 15. Mag. Nicolai Ringii lrn.rns sjfi,laringningh ·- 1 dlr.
Dito 23. J3egrofs ,Jöran skepper söder om; söndagz Id.,
10 c1lr.
lilgerst.iille 1 dlr: klockor 5 cllr, bårkl. 1 dlr,
Febrnarins G. B. Lambers iinkia söder om; liigerställc 4
dlr, klockor 5 dlr, bårkl. 4 dlr, Jijket stodh j kyrkian B dlr,
- 13 dlr.
Dito. B. slottzprerlikantem; hnsi-.ro offter kyrkiorålle�.z beliagh
gratis.
Dito 27. R. sal. ceconomus hcr Gabriel Lannens offter wanlig
hecten fri t.t.

201
Ma.rtius 1 7. Iletaltes sahl. capitcin S !J Ol'f!S siälaringning ·
8 dlr.
April 26. Bctaltes ringiarne för sa.I. greff Peers siälaring
ning, 12 rllr.
)fajus G. H. Jrn.ndolsmannens Ishens barn i kyrckan med
alla. kl.; lägersrnlle 18 dlr, kl. 16 dlr, bårkl. 4 dlr, - 38 dlr.
Dito 7. B. Ha11s Bachster i kyrckian, på gången, med alla
kl.; lägerställe 36 dlr, kJ. 20 dlr, bå.rkl. 8 dlr, - 64 dlr.
Junius 26. B. höghwälborne frn Christina Brahe; alt fritt.
Dito 29. B. rådmau Hans Baxter; lägerställe effter kyrcke
rådctz tillst.ädielsse fritt., kl. 8 <llr, bårkl. l0 dlr, - 18 dk.
Julius 10. B. Fcstingens barn; lägerställc i des nya graff
första gången fritt., kl. 10 dlr, bårld. 8 dlr, - 18 cllr.
Dito 11. B. J öran t.rädgånlzmästare i kyrckian .: higerställe
under tornfoten H(i dlr, kl. 8 dlr, bårkl. 4 <llr, - - 48 dlr.
Dito 21. För salig controlenrens siälariugning betaltes 4 dlr.
Dit,o 30. B. asses. Ståhlhandsk; kl. 1 � dlr, för graffwern,
öppni11g 23 dlr, bårkläde 10 dlr, predikest-0hl- och altarekläden
ö dlr, ett lijtet bårkl. 2 dll', - 52 dlr.
Augustus 7. B. Hendrich Fleges barn i kyrckan, på gången;
lägerställe 18 cUr, kl. 6 dlr, uårkl. 4 dlr, - 28 dlr.
September 1. B. Jöran Hutaias enckirt i kyrclrnn, på gåugen;
lägerst. 36 dlr, kl. 8 dlr, bårkl. 4 <lir, - 48 dlr.
Dito 1 L B. Omans enkia!'I sohn i kyrkia.n, pft gåugen;
liigerst. 18 dlr, kl. 8 <llr; bårkl. 4 cllr, - 30 dlr.
Oetober 9. B. sal. rn. Kexleri enckia; och emedan hennos
man \var een consistorialis 1 ly bekom hon alt fritt.
Dito Hi. B. sal. A11dern iferthens änckia i hiigchoret; lägPr
slällu 4o dlr, kl. 10 dlr, twcnne bårkl. 4 <llr, - G!l dlr.
Dito 2(i. B. rådmänuernes Jacohi .Tacobi barn och Bertill
Letzles ba.rn; Lch:les frit.t, men ,Tacobi ba.rns ha.lfva. lägerst,ä,lle
9 dlr, bårkl. 4 d lr, kl. 3 dlr, effter wederbörandes consens, -16 dlr.
November 13. B. sal. handelsmannen Johan Boij ifrån
Emellan (!) clöstergatan; lägerställe utmed fonten 36 dlr, 5 halff
tijmas ringn. 10 dlr, bårkl. 2 st. 8 <lir, - 54 dlr.
Dito 20. B. hofrättz notariens Brenneri barn i kyrckian;
lägerställe 18 dlr, kl. 2 3 ,i tijmas ringning B dlr, bårkl. 4 dlr,
- 31 dlr.

/
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December 8. B. su,l. .Johan Tålpo i kyrckian; lägerst. 36
dlr, kl. 2 tijmas ring. 8 dlr, hårkhtden 28 cllr, - 72 dlr.
(Under detta {1r begrofvos 30 män, 39 kvinnor 1 5H barn
och 2 t,ill kön eller ålder ej angifoa; summa 127).

Anno 1682 .
.Tannarius 3. Begrofs' .Töran \V ollters barn ifrån Fägatan
söder om med söndagz kl.; lä.gerst. 16 öre, twtL 1,'� tijmas ring
ning 4 dlr, bårklädc 2 dlr, - · G tllr Hi öre.
Dito 10. B. Jöran Möllers uarn ifrån Aningas långgatan
söder om med söndagz kl.; lägerst. 16 öre: twå 1/� tijmas och
1 \ ringn. G dlr
1 bårkli.idc�t 2 dlr, lijket st,od i k}T-ckian f3 dlr 1
10 dlr 16 öre.
Dito 15. H. Samnell linwäfvaro ifrån rl'orggafan i kyrnkian
med alle kl.; lägen,tällc /3(i dlr, a halftijmas ringn. 12 dlr, bår
klädet 4 dlr, -- 52 dlr.
},ebruarius 5. B. profes. juris mag. Axel Kempe och tillijka
med honom advocatens Anders Prytz barn: lägerst. för prof.
36 dlt·. 4 halfftijma� ringning 16 dlr, bårkl. 14 dlr, predikestols
och alta.rekläde 10 dlr, lägerstä.llet för barnet 18 cllr, 1·_·_,- tijmas
ringning 4 dlr, bårkl. 4 cllr, - 102 dlr.
Dito 12. B. Torsten Merthens barn ifrån Clöster ågatan i
kyrckian med alla kl.; lägerst. 22 <llr 1 (i öre, 4 halfftijmas ringning 16 d lr, bårld. 4 dlr, 42 dlr 16 öre.
Dito 19. R. Angermans barn ifrt'\.11 I�::Jöster mellangat-an i
kyrckian med alla. kl.; lägerst. 18 dlr, 3 halftijmas ringning och
1
,'
1,1 dlr, bi\.rkl. 4 dlr, • •· 3G dlr.
Dito 2ti. B. sal. regementskriffwarnns swärmor och hennes
dotter i högchoren; lijken fördes samma gång till Sagu; lägerst.
45 dlr 1 3 halffti;jmas ringning 20 dlr, bårkl. 1.0 dlr, 2 dit,o 8
dlr, - 83 dlr.
}fartius 22. B. collegrn i scholan herr Mattz Langij barn
gratis.
Aprilis 2. B. assessoren d. Gartius i Ekenbergz graff; lä
gerst-. 36 dlr, kl. 4 halft.ijmas ring. 16 d]r, bårkl. 14 cllr, pre
di.jkestols 0ch alt-ri-rkl. 10 dlr, - 76 dlr.
Dito 21. 13. en regementz präst sal. her Clemet Carpherns
i kyrclrnn med a.lla klockor gratis.
-1-
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Dito 22. B. studiosus rnl. ,Jonelius smel. i ecu murat, gn.tff
utj gambla Cankas choret med alla kl. 45 cllr, 6 halftijmas
ringn. 20 11lr, 2 bårkl. k dlr, bijsättningen 2 månader (i dlr,
- 79 dlr.
Dito 27. 13. J\lat,t7. bilthnggaros barn söder om med sön
dagz kl.; lägerst,. 16 öre, kl. 2 lmlftijmas ringning 5 dlr, bårkl,
2 dlr, - 7 dlr 16 öre.
Dito 30. B. hospitalsprästen sal. herr Anders Svicherns i
kyrcknn med alla kl.; ninter fritt efter wahnligheeten.
Dito. B. sal. Pet.rus Acander i kyrckan med alla klockc•r;
lägerst. BG cllr, fi halfftijmas ringningh 20 cllr, bårkl. lS dlr, G4 dlr.
Majns I. 13. sahl. Kilovij svärmoor ifrån Fitägafan söder
om med �öndag;i; k\oko11,a.; hLgcrställct 1 c1lr, 1 tijmas ringn. 4
J.lr, liårklädhe 2 dlr, --- - 7 cllr.
Dito 7. B. sahl. Abraham Fors i kyrkian med i:tlla kloc
korna; lägerst,ället irn dlr, 4 ha.lftijmas ring. Hi dlr, bä.rkl., twå
stycken, f:l dlr, - fiO dll'.
.oit.o �5. B. �ahl. ränt.tmästarcns Ewert Lychting, ifrån Slott;i;
gatan i Billsteens graaf rneu alla klokorna; lägerst. 4G dlr, 5
halftijmas ringn. :W dlr, M,rkläclen 14 dlr, altbar- och preclickz
stols kläde 10 dlr, - 89 cllr.
Junius 6. B. sahl. Johan klokare i kyrkian med alla klo
korna, gratis .
.Julius 2. B. 1:;lottzpreLlickanten sahl. herr Erich Uollinns
me1l alla klokorna i Korss-chorei; effter wanlighecten gratis .
.Dito J 2. Betaltfls for st1uleutens sahl. :\löllers liijhigning
Iör P, m,'1..nacler, å :J c1lr rnåmm 1 sjähingning 4 dh\ hårkläde 4
cllr, ··- 17 dlr.
Dit.o 27. .Betaltes för öfwerst ·wellingcns t-tahl. frws �iähl
ringning 4 dlr, b:'\.rkläcle 12 dlr, - 16 dlr.
Dito ;30 . .Lkgrofz handelsmans J'ohan I1:.sbec11s hustru vnder
tornfooten i kyrkian med alla klokorna; hLgerst. :36 dlr, 5 lrnlff
tijmas ringn. 20 cllr, barkläden f, dlr, - 64 tllr.
J
Augustus 27. B. höghachtadt herr borgmiH;tarens . ohan
Schäfers barn i höghchoret med alla klo korna; lägerst,, 2 2 cllr
16 öre, 5 halftijmas ringn. 20 dlr, bå.rkliide 4 dlr, - Mi cllr.
Kovember H). R sahl. handelsman .Jochim "\Va1·gentin i sin
egen graaff vnder tornfot.hen; ]ägerstiille aG dlr, ringningen nin
ter frijt, emedan hans lijk war det första-, som uegrofz med
stoora ny1a klokan, httrklädct 14 dlr. Tillijka med honom be-
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grofz råd_mans "\Villcm Wargentins barn; Htgen,t. 18 cllr; ringn.
ninter och frijt föruthan siählringn. 4 dlr, bårklä.dc 4 dlr, -·
7fi dlr.
Dit,o 24. B. 'l'obias Bombz ifrån rådstngnkiällaren söder om
med alla klokorna; lägerstället 3 dlr, 4 halfftijmas ring. 1 6 dlr 1
bårklä,de 4 dlr. lijket stod i kyrkian 3 dlr, - 26 dlr.
December 17. B. sahl. Phillip Beckes (?) änckia i sin egen
graff med alla klo korna; lägerstället 45 dlr, 5 halfftijmas ringn.
20 dlr, bårkläden 14 cllr, � 79 dlr.
Dito 23. B. håffrä,tt notariens Brenneri hustru ifrån gambla
Kyrkgatan i borgmäst. Rrochij graaff med alla klokorna; läger
stället 3(i dlr, 5 halfftijmas ringning 20 dlr, bårklädc 10 dlr.
'l'illijlrn mod hemrn begrofa sahl. Haans Haxters barn; lägerstijlle
18 dlr, bårkläcle 4 dlr, - 88 dlr.
{Under året begrofvos o2 män, 4:B kvinnor, �)1 barn sa.mt
6 hvarken till ålder eller kön angifna; summa l !) 2 personer).

Anno 1683.
Januarius 21. Begrofz sahl. ryttmästaren Jean De Rousche
och nedsattes allenast till en natt i en murat graaff; lägerst. 22
dlr 16 öre, 4 ha.lftijmas ring11. 16 dlr, bårkl. 10 dlr, predik
stols oeh t lta.r kläde 10 dlr, - 58 dlr 16 öre.
Fcl,rnarius ,1. H. studiosus sal. l\:Iagnus H.nudbek; klokorna
oe:h mullen gratis efter högwörd. doomcapit,lets bewilliande för
,vichtige skiähl, som finnes acl acta eousistorij, hårkläde 4 1Ur,
- 4 <llr.
Dito 24. H. professorens magister Simon Tålpos barn vnder
tornfoten; Jägerslällc 18 dlr, 5 halfftijmas ringn. 20 dlr, bår
klädG 4 dlr, - 42 cllr.
::.\Iartins 1. R. stucliosus medicinro sahl. Henrich 'l'illa.ndz i
kyrk.ia.n med alla klokorna; lägerstället; 36 dlr, 5 halfftijmas
ri11g11. 20 d.lr, bårkläden 8 dlr, - 64 dlr.
Dito 29. B. en kyrckiones timberkarl ,Johan Erichsson, som
med ställningen i stoor tornet föll sig till dödz; söndagz klo
korna, och lägerstället gratis.
Dito 31. B. kyrckiones bygmi.istare sahl. G-urgen Didrich
""\Vagner, som och af ofwanbem:te olyckcl. hii.ndelsse föll sig till
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dödz, hwarföre och honom förvndtes lägerst.ället vrnler tornfoten
oeh hecl11 begrafningen frijdt.
Aprilis 26. B. borgmästaren s,�hl. Johan Schäfer i sin egen
graf med all!i klokorna. 7 niuter eff ter van lighceton och efter ven.
consist.. permission hcchl, begra.fningen frijt.
JCajus ö. B. chora.lis her Henrich Lucandri lilla barn effter
wanligheeten gra.tis.

Dito 13. B. assessoren Samuel Olssons barn ifrån Kyrkio
åga.tan i högchoret med alla kl.; lägerst. 22 dlr 16 öre, 4 half
tijmas ring. 16 dlr, bårkl. 8 dlr, - 46 dlr 16 öre.

Dit.o 17 B. professor m. Audreai ·wanoehij barn ifrån Tawast
t,wärgatan rne<l alla kl.; lägerst. 22 dlr 16 öre, 5 halftijmas
riugn. 20 dlr, hårkl. 8 dlr; --- - 50 dlr 16 öre.
,Jnnins 3. B. högwördige her biskopens d. ,T ohannis Gezolij
sal. fruu f. Gert.rud Guthcim i sin egen köpt.e graaf ut.h wed
sacerstien öster om med alla kl.; med hennes sal. lijk hegrofz
tillijku trenne barn aff hennes slächt och familia fridt offter
wanligheten.
October 28. B. a.dvocaten Pahlmans hustro i högchoret med
alla kl.; lä,gerst. 45 dlr, kl. 20 dlr, bårkl. 14 dlr, - 79 dlr.
November 25._ B. Johan Möllers barn ifrån Brahegatan sö
der om med söndagz kl.; lägerst. 16 öre, 1
tijm. ringning 5
dlr 1 bårkl. 4 cllr 7 li,iket stod i kyrkan 3 dlr, - 12 dlr 16 öre.

¼

Dito ;) l. H. studenten sal. Johan Rruhn i kyrckan med
alla kl.; läger�t. 36 Lllr, 5 halfftim. ringn. 20 dlr, bårkl. 8 dlr,
bijsätttning 3 må.naclher, å 6
om månan, ,.:1: dlr .rn öre, G8 <llr 16 öre.
(Under året bogrofvos 26 män, 31 kvi1111or och 80 baru
samt 9 hvarken till ålder eller kön angifna.; summa 146).

*

Februa.rius 10. Begrofz sal. assessoren Stålhanskens änkie
fru med alle kl.; lägerst. 22 dlr 16 öre, emedan lijket straxt
bortfördes, 2 halfti,irnas ringn. 16 dlr, bå.rkl. 4 dlr, prediktols
och altare klädet l O dh· 7 kläden på bänkiarn•) 2 dlr 16 öre 1 5ö dlr.
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Dito. Bebtltes för studiosi sal. Cupnei lijkz_ bijsättni11g 2
weckor: 1 dlr l G öro om rnånan, gör 24 öre, bårkl. ,1 dlr, 1/�
tijma.s ringn. 4- dlr, - - 8 dlr 24 öre.
Dito 2tt Betaltes för sal. högwälborne her pn"Esidentens
sittlaringning 1 tijrna med alla. kl., små och st.ora, 12 dlr, itcm
för bårkl. 10 dlr, - 22 dlr.
lVIartius 16. B. sal. byg mästarens Gnrgen "\Vagners enckia
under tornet med alla kl. gratis.
Dito 23. B. sal. borgmästaren Brochius i sin egen graff på
store gången med alla kl.; lägerst. 36 dlr, 5 halftijm. ringn. 20
dlr, bårkl. 4 dlr, -- 60 cllr.
Aprilis li. B. rådman Johan Sågher i Korss-chon'!t mecl
alle kl.; lägerst.. 43 dlr, 5 halftijmas ringn. 20 dlr, bårkl. 12
dlr, -- 77 dlr.
Dito 20. B. studiosus 8igfredus Oijäla. ifn'i,n clöstrot. i aca
demim mulden med sönd. kl. gratis.
Dito. B. mconomi Hartmans bRrn effter van ligheeten friclt.
Dito 27. B. sal. Christopher ]?ranok i Korss-choret med
alk kl.; li.i.ger;;t. 4G cllr, 4 halftijmas ringn. 1 li cllr, bårkl. 4 dlr,
- 55 dlr.
l\.fajus 4. B. beläthuggaren mest:r ::.\ia thias B.emas ifrån Anin
gais öfwergatan söder om med söndagz kl.; lägerst. 1 dlr, 1 1/�
tijmas ringn. 5 dlr, bårkl. 4 dlr, lijket stodh j kyrkian 3 dlr,
- 13 dlr.
Dito J fi. B. conterfeijaren mester Abraham Myra ifdn Kyrk
gatan söder om meclh söndag,,; kl.; liigerst.. l dlr, I 1/4 tijma.s
ringn. 5 tllr, gillets bit.rkl. 12 öre, - 6 dlr 12 öre.
Dito 22. B. sal. Potter Giers elen yngre j k:y rkian medh
alla klokor; lttgerst. öli dlr, 5 halftijmas ringn. 20 tllr; bårkl.
4 dlr, --- 60 dlr.
Dito �5. B. Jakob Mobah hnsLrn ifrå,n Oijala gatan tiö<l.er
om mecl söndagz kl.; li1gP.rst. l c11r, 2 halft.ijmas ringn. 4 dlr,
bårkl. 4 dlr, -- !) cllr.
Junius 1. B. 'l'-homas Jobbis lrnslrn ifrån Kongzgatan söder
om medh a1la klockor; läg. 3 dlr, 4 halftijmas. ringn. 16 dlr,
bårkl. 4 dlr, lijket stodh j kyrkian 3 dlr, -- 26 dlr,'.
,Julius 4. B. Johan Mertens hustru ifrån Klöster ågatan
medh alla klockol'; lägerst. 45 dlr, 5 halftijmas ringn. 20 dlr 1
bårkl. 4 dlr, bijRi.ittningen för li wekor, å 24 öre weka.n, 4
cllr 16 öru:
73 rllr 26 i>re.
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Dito ti. H. �a.l. asscssoren Gyllcnkrook medh alla klockor;
li.igerst. BG dlr, ,1 t,:rs ringning medh 1 kl. 4.0 cllr, 2 :c;t,. bårkl.
14 dlr; aliar- och predikstohlskläde 10 dlr, bijsättningen i fi
månader, .i ?, dlr må.nadon, 18 dlr, - 118 dlr.
Dito 27. B. Huggo gullsmedh medh sin moor och barn i
kyrkian medh alla klockor; lägerst. 72 dlr, 7 ringn. 28 dlr,
bårkl. 4 dlr 1 gilletz bårkl. 24 öre, - 104 dlr 24 öre.
Augustus 19. B. Hermau Mobakz barn ifrån }foldawieru
söder om med små klock.; läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårld. 6 öre,
-·· 1 cllr G öre.
Septembe.r 14. ll. her Flrich Stodii barn i kyrkian medh
fl.lla kloekor; lägerst.. 18 dh', 3 halftijrnars ringn. och 1 /i .1 4 dlr,
b/l..rkl. ,1 dlr, liijsiittningen för 5 månader 7 cllr 1 6 öre, -- 4B
dlr 1 G öre.
Dito ] 8. R. ,Törau Cuppars hustru ifrån Klö.stret medh alla
klokor j kyrkan; lägerst. Hti ,llr, 5 halftijrna.rs ringn. 20 dlr,
bårkl. 4 dlr, . · - GO dlr.
Dito 1 9. Fl. Madt::i:: skinnares och arrendatorens Möllers 2
barn söder om medh söndagz kl.; liigerst. 1 cllr, B halftijrnars
ringn. 6 dlr, äm betz bårkl. 12 öre, - 7 dlr 12 öre.
Oktober 29. B. assessoren sal. Anders Alldersson ifrå,n
Klöstret j sin egen graaf medh a.Ua klockor; lä.gerst. 4ö dlr, ö
halftijmars ringn. 20 dlr, bårkl. 14 dlr, bijsättningen j 2 måna
der G dlr, prodikstohls och altarkläde, - 85 dlr.
Xoveruber 29. R. �ukars enkia ifrån Aningaisgatan söder
om medh ?, kl.; lagerst. 3 dlr, 2 tijmars ringn. 16 dlr, b/i.rkl.
4 dlr, lijket. stoclh .i kyrkian H dlr, - 2ti dlr.
December {i. H. )fobacks barn ifrån Aijala. gatan södor om;
l!igerst. ] (i öre; kl. 1 G öre, hå,rkl. 6 öre, - 1 dlr (i öre.
{Under året begro[vos '39 män, 42 kvinnor och 7o barn
samt 10 hvarken t.ill ålder eller kön angifna; sumnrn. Hi6).

Anno 1685 .
.Januarins 25. Begrofz sal. prresidenten j den högl. kongl.
håfrätt hög,-välb. h. Ernest .Johan Creutz uthi Kanka.s grafwen
medh alle (i klockor: lägerst.. 22 dlr 16 öre, omedan lijket straxt
hädan bort.fördes; :t hehla tijmars ringn. 32 1llr 1 4 st. bårkl. 20
dlr; predikstohls och aHa.rkl. 10 dlr, uågm gaml11 bänkckläder 2
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cllr, bijsättuingon j sacerstiga.n för� 1 månader, å G dlr månaden,
giör 6H dlr; in alles • · · 152 dlr 16 öre.
Febrnarius 21. lletaltes för professorens mag. J oh. 'F'lach
sonii barns ringn. - 4 dlr.
1:Jartius 1. B. .Jacob .Jobb il'rå.n Drottningegaafan j kyrkian
medh 3 kl.; lägerst. 36 dlr, 5 halftijmas ringn. 20 dlr, b{trklä
deu 8 dlr, - ·64 dlr.
Dito 8. B. h. professorens mag. Joh. Flachsenii barn j kyr
kian medh 3 största klockor; lägerst. 18 dlr, 4 halftijmas ringn.
16 dlr, - 34 dlr.
Dito 2f B. sal. S,Ha 'l'rurnbcll j kyrkian medh 3 största
kl.; lägcrst. BH <llr, ö halftijmars ringn. 20 dlr, bårkl. 4 dlr, 60 dlr.
Aprilis 3. ll. borgaren Köti ifrån Nytorgct söder om mcdh
3 största kl.; läg. 3 dlr, 4 halftijmars ringn. 16 dlr, bårkl. 4
dlr, lijket st.odh j kyrkian 3 c1lr, ---- 26 dlr.
Dito 21. D. sal. assessoren Samuel Petrams. Ar ännu
obetalt.
1fajus 10. B. sal. rådman Ericus Sa1ander i kS,rckian med
3 förnämsta klock.; lägerst. 36 dlr, 5 halftijmas riugn. 20 dlr,
Mrkl. 4 dlr, - 60 dlr.
Dito 31. B. rådmans Michael Chorelij ba.rn ifrån Ojala ga
tan med 3 förnembste kl.; lägerst. 18 dlr, 5 halftijmas riugn.
20 dlr, bårkl. 4 dlr, - 42 dlr.
,Jnnius 5. Jt mest. Anders Cappelma11s hustro ifrån Anin
gas longgatan söder om med sönd. kl.; lägerst. 1 dlr, ·1 halftijm.
ring11. 8 dlr, bårkl. af gillet 12 öre, lijket stod i kyrkian 3 dlr,
--· 12 dlr 12 öre.
Dito 13. B. }fottz Paturs barn ifrån Biskop7, twärgatan
söder om mecl små kl.; lägorst. 16 öre, kl. J (i öre, bårkl. G öre,
- 1 dlr 6 öre.
Dito. B. Thomas Kupis hustro ifrån Tafwastgatan mecl 3
förnemste kl.; higerst. 36 dlr, 5 halftijm. ringn. 20 cllr, bårkl.
4 dlr, - 60 dlr.
Dito 15. B. l\iichell Schyttes barn ifrån Fäägatan söder
om med små kl.; liigerst. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre, -1 d]r 6 öre.
Dito 28. B. sal. rådman Albrecht Rosskamp med 3 förnembst.
kl. i höghchoret; lägerst. 45 dlr, 6 halftijm. ringu. 20 dlr, bårkl.
14 dlr, --- 79 dlr.
➔.
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Julius 5. R director ca.ntus wedh scholan sal. Osenius medh
B forncmhste kl. i J,yrckian gratis.
Dito 8. B. Put.ter Holms hnst,ro ifrån FiH.igatan siidcr om
med 3 fornembste kl.; lägcrst. 1 cllr, 3 halff och 1/,1 tijmas ringu.
14 dlr, lijker, stod i kyrkia.n 3 dlr, - 22 dlr.
Dito 12. B. sal. acad. räntmest. Petter Girs den äldre i
högchoret medh 3 förnembsta. kl.; lägerst. 45 dlr, 4 halftijm.
ringn. 16 dlr, bårkl. 4 dlr, bijsättningen i 6 weckors tijdh 4
<llr 16 öre, -- 69 dlr lG öre.
A11g,1Stus 2. B. Saunala Danie.ls hustro medh 3 förnembste
kl. Sölkr om; lngerst. 8 lllr, 3 half och 1/,1 tijm. ringn. 14 dlr,
bi't rkl. 4 dlr, lijkot stoclh i kyrkiirn 3 dlr, - 24 dlr.
Dito 28. llot. di.clrnau Michael Chorelius sit sal. har11[;:;]
siäleriugni11g, hwillket begrofa i Pijkis - 4 dlr.
Sept.emLJ. 1 B. R Simon Lembläinä ifrån siot.7,gafan mod 3
förnemlist.a kl.; li.igcrst. HG dlr, 5 lmlftijmas ringn. 20 dlr, bark!.
4 dlr, for 2 månaden; lJijsM.tning 6 dlr, • · · 66 dlr.
Oct,obur 1 ;,_ B. .T ohan Hi-i,chtz moor söder om med sönd. kl.;
higerst. 1 dlr, 2 half- och \',[ tijm. ringn. 5 dlr, bårkl. 4 dlr,
-- 10 dlr.
Dito 17. B. Christoffer Franokz barn söder om med sönd,
kl.; lä.gerst.. 16 öre, 3 halftijm. ringu. 6 dlr, bårkl. 4 dlr, lijket
st;od i kyr kia.n 3 dlr, - 13 dlr 1G öre.
Novemb. 2!). .B. professorens höglärde m. ,Johannis Fhteh
senij hustro 1Mc1 3 förnämbste kl.; lägcrst. 36 dlr, 5 lutlftijm.
ringn. 20 cllr, - fi(j dlr.
Decomb. 6. B. högwyrcl. h. biskopens ifrån ,Viborgh doc1;,
I'etri B[ing7, sal. son Ericus me<l P, förnembste kl. i högchomt,
lägers(,. 45 dlr. 4 halftijm. ringn. 1 (i dlr, hårkl. 10 dlr, hijsätt
ningen i 3 rnånad., a (j lllr 1nåna1·1, 18 dlr, alta.rklitde11 ll) cl.Jr,
li:tnt. 1 ljnscrornL it 6 cllr, mcssingsplåtor, G st,. fL 2 cllr, 8 dlr,
- 107 dlr.
(Under året begrofvos 50 mfö1, 4:3 kvinnor, 97 barn samt
!) till könet ej a.ngifna; rnmma 199).
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Anno 1686.
Februarius 3. .B. profess. magistri Simon Tolpos barn tillika.
med rådmans Sahmdri bam med 8 forn em bste kl:t-; lägerst. 3 G
dlr, 4 halftijrn. ringn. 16 dlr, bårkl. 8 dlr, - 60 cllr.
Dito 20. B. handelsm. Jssbens barn utan kl. i kyrkian;
lägerstelle allenast betaltes - 18 dlr.
Martins 17. B. GtLbriel Miltopooi barn i kyrckian; 2 half
tijm. ringn. 8 dlr, lägerst. 22 dlr 16 öre, - 30 dlr 16 öre:
Dito BO. :B. et,t subjectum anatomicnm gratis med sönd. kl.
Dito 31. B. mest. Erland kangintares och een arrendators
2:no barn med sönd. kl. söder om; lägerst. l dlr, 2 haU- och
1,./4 tijm. ringn. 5 dlr, bårkl. 2 dlr, lijken stod i k;y rkian 3 dlr,
- .l l dlr.
Aprilis 6. �n. rådman sal. ,Johan Iliskou i kyrckian med
alle kl.; för sin stoora fattigdoom och lå11gligc sinkdomb åtlrnintit
gratis.
Dito 10. .B. rådmans ,Johan Miltoproi barn i kyrckian med
3 förnembste kl.; lä,gerst. 22 dlr 16 öre, 3 halft.ijm. ringn. 12
dlr, bårkl. 2 dlr, -- 36 dlr 16 öre.
Dito 11. B. studiosus Johannes Orstadius i kyrckian med
3 förnembste kl.; lägerst. 36 dlr, 5 halftijm. ringn. 20 dlr, bårkl.
6 dlr, -- 62 dlr.
Dito 18. B. Saunala Daniel med 3 förnembste kl. söder om
i kyrkiogål'den; lägerst,. 8 dlr, 4 halftijm. ringn. l (i dlr, hårkl.
1 dlr, lijket, stod i kyrkian under predijkan 3 dlr, - 26 cllr.
Dito. B. profossorens mag. Arnlrcro "\Vanochij lille son i
kyrckiuu med [3 förnembsta kl.; higcrst. 22 dlr Hi öre, 4 half
tijm. ringu. 16 dlr, bårkl. 4 dlr, -- 42 dlr L fi öre.
Majus 2. B. Köfwili.i. Mårtomi hustru ifrå Slottzgatan med
3 fomernbsto klokor i kyrkia11; lägcrst. 36 dlr, 5 ha1ffti,imas
ri11gn. 20 dlr, bårkl. 4 cUr, - (;0 dlr.
Dito 18. Betaltes för pastoris i Kimitho mag. Anders
Prytzes sons siithlringuing och lijket fördes till Kimito at be
grafwas - 4 dlr.
Dito 21. Begrofz arrendatoren sa.hl. Simon Root med 3
förnembste klokor i högchoret; lägerst. 45 dlr, 4 halftijrnas ringn.
I 6 cllr, bårkl. 8 dlr, - 69 dlr.
Dito 30 . .B. kongl. hMfriitt:� secret.. wälb. Pottor Hosenrl ahl
i sig. J>Btlor Torfwistz 11_yia gran: med han� loff:; lägersfället fri.jdt,

21.l
effter ga,mbla praxin, emedan dot var dot första lijket. som i den
grafwen nedsattes; ,i heela fajmas riugu. 32 dlr, bärklädet 10
dlr, altarkläde 10 dlr, - 52 c_Ur.
,Tunius 6. B. acadcmi;:n cursoron sal. d1is. �t\braha.rn Monrous
i kyrkian med 3 förnembste klokor gratis, emedan ha.n eeu tem
meligen lång ti jd tient wed academien.
Dito 8. B. kongl. håffrättz secrotereus wii.lb. Daniel Pfeifz
barn i kyrkian uthan klokor; lägerst. 18 dlr, siälringn. 8 cllr,
- 26 dlr.
Dito. B. rnnnrmästaren Hans Hendrich ]l}ngel gra.l;is i de
fattiges muld med smrt klokor.
Dito 1 ö . .B. sahl bookbindar LiLzens son med 3 förnernbst.c
klokor; ]ä,ger�t. 22 dlr l(i öre, 3 halftijmas ringn. 12 dlr, bårkl.
4 cllr, en we0kas bijsi.ittning 24 öre, -- 39 dlr 8 öro.
Dit.o 23. B. sahl. Abraham Myras enkia ifr[ln gamhla Kyr
kiegaLan söder om med söndag,-i k 1 okor; lägerst,ällei, 1 dlr, �
halftijma.s och 1,1 ringning 5 dlr, b,'trkli.itle 4 alr, --- 10 dlr.
Dito 27. Il. llendrich klåckare med 4 fömornb.ste 1:lokor
nt,hi stoora. kyrkifi farst11g1111 efftor wanligheeten gratis.
Dito 28. B. prästens enkia sahl. Canisses söder om med
söndagz klokor gratis.
Augustus 25. B. ohembnärens And. Malmelijns barn med
3 söndagz klo kor; lägerstället söder om under sin broders steen
1 cllr 16 öre, 2 JrnlEtijm. och en 1/� ringn., a 3 dlr ringningen,
beliiper 7 dlr 16 öre, bå,rkl. 2 dlr: lijket stod under }lrcdikan i
kyrkiau 3 dlr, -· -· 14 dlr.
Dit-o. B. handelsman sa.hl. .Johau Issbeon med 8 fornernb8to
klokor; Jägerst. 3G dlr, 5 Judftijrnas ringn. 20 dlr 1 1,årklädon 11
dlr, - 70 cllr.
October l!J. D. Jossep l'ippingz barn uktn klä.kor; lii,gorst.
18 dlr, siä.hlringningen 4 dlr, - • 22 dlr.
November fi. B. haudclsmans Hcndrich 'l'ålpos barn utan
· 2G <1lr
klokor; lägerst. 22 dlr 16 öre; siii.hlringningen 4 dlr,
16 öre.
Dito 7. B. han delsmans 'Torsten ]\fartens barn utan klo kor;
lägerst. 22 dll' 16 öre, siählringningen 4 dlr, - 26 dlr 16 öre.
Dito 30. B. herr Erich Stodij barn ifrån Siälöö hospital
med 3 förr.embste klokor; lägcrst. 18 cllr, 2 ha.lftijmas och 1/4
ringn. 10 dlr, bårkl. 2 cllr, --· 30 dlr .
. .December 12. B. st.udiosus Pctrus Pfo,tinus Smolandus gratis.
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Dito 28. B. 11dvocak11s Hendrich ,Johamisons barn tillijlrn,
m<�il ehembnärens IIörliugz barn södm: om utan klokor; läger
stii.llon l dlr, bårkläden � dlr, - 3 dlr.
(Under året hegrofvos 20�) lik, dära.f 38 mii,n ii7 kvinnor,
l 02 barn samt 11 hvarkon till ålder eller kön arigifrrn).

Anno 1687.
J anuarius 14. 13egrofz m:r .Johan ,Vinters brorson söder om
utan klokor; liLgerst. l cUr, bårkl. 2 cllr: -- ö dlr.
Dito 30. B. sahl. borgmästa.rens Ryd011ij son: predikanten
her Xils Rydenius 1 gratis.
Fcbruarius G. R kongl. hMfrttttz iiscalens her Jochim Schnhz
sahl. hustru i kyrkiau med 3 förnembste klå.ekor; lägerst. 45 dlr,
T> halftijmas ringn. 20 dlr, bårkläden J 4 dlr1 bijsättningen 8
dagar 1 dlr _l G öre, - 80 dlr 16 öre.
Dito 24. B. öfwerstinnan sahl. wälborne hr Mellins enckie
fru i gambla Kanckas grafven med alla klå.ekor; lägerstället
60 dlr, 3 heela tijmas ringningar 36 dlr, bårkläclen 20 dlr 1
altarkl. 10 dlr, - 126 dlr.
Martius t>. B. her Johan Pictorij sahl. hnst.ru i kyrkian
m011 3 förnombst,c klåckor effter det lotl. kyrkio n\dctz behag
gratis.
Dito l 5. H-iugdes för ryttmästaren Ramssen siii,hlringning
en tijma 12 dlr, uårkl. wed bijsättningen 10 cllr, --- 22 dlr.
Dit.o 19. B. borgaren (Jabrid ]\.fatzsson ifrå Ko11gzgufan
söder om med 3 förnembste klokor; higerstället P, dlr, 3 1 .! tij
rnaH ringning ] 4 cllr, bårklädet 4 dlr, lijket stod i kyrkian 3
dlr, - 21 dlr..
Dito Bl. Degrofz bookhållarens högv..·äl:t Anders Hanges 2:ne
barn i högchoret utan klåckor; lägerst. 60 dlr, bår kl. 4 dlr,
siählringn. 8 dlr, -- 72 dlr.
Aprilis 10. B. sahl. a,se ·soren wälb. Oloff ,Vallenstierna
tillijka med rectoris magnifici mag. J oh. Fla.chsenij barn i deras
nyja graff med alla klockor i lägerstället niuter frijdt, effter det
war första öphningen, 4 Lijmas ringning 48 cllr: 2:ne bårkl.
14 <lir, bijsättning för 2:ne månader oeh 8 dagar 1B dlr 16 öre,
bu,rkläden vicl bijsätt.r1ingen 14 dlr, för ljusen, kyrkiaus dehl, �

/

dlr; noch för barnet 2 1rnlfftijmas nngnmg med 3 förnombste
klockor 8 dlr, -· lOG dlr 16 öre.
Dito. ·HP.t.11.ltes för sahl. as8essorens Samnc�l Pct.rrei begrnf
ning; lägerst. 36 <lir, 4 ringn. med alla klokor 24 dlr, bårkläde
12 dlr, prodickzst.olsklädc 1 0 cl lr, - 82 dlr.
Dito 17. B. haudelsman sahl. Angerman i sin egen graff
med 3 förnembste klå.ekor; lrtgerst. 36 dlr, 4 halftijm. ringn.
16 dlr, bårkl. 2:ne stycken 6 dlr, - 58 dlr.
Dito 23. B. skomakaren sahl. ,Jöran Långhals söder om un
der trappan med 3 förnembsta klokor; lägerstället 6 dlr, ö balff
tijma.s ringning 20 cllr, ombetzbårkläde 24 öre, lijket stod i kyr
ldan under prcdickan B dlr, - -- 29 dlr �4 öre.
Dito 24. H. rådi-;tugu secretarien sahl. ,Torrns Eeckroth i
sahl. \Vargm1t.-ins nyja. graff med 3 förncrnbste klookor; lägcrst.
flu <lir, 4 lialftijm. ringn. 10 cllr, bårkl. B st.. .10 dlr, --· G2 dlr.
Dit,o. 28. lietaHe advocmtcn mons:r. Prytz för sit lH1rns lä
gcrställe 18 dlr, 1 :1 tijmas ringn. 4 dlr, - 22 dlr.
l\Jn.jus 13. Bcgrofz gullsmeden Michel Biörns barn för st.oor
c1ören vtau klåkor; lägerst,ället 12 cllr.
Dito 22. B. gnllsmeden Anders Holm ifrån Fäägatau söcler
om med söndagz klåkor; lägerst. 1 dlr, 3 halftijm. ring. 6 dlr,
em betzbårkl. 12 öre, lijket stod i kyrkiau under predijka.n 3 dlr,
- 10 dlr 12 öre.
Jnnius 24. B. horgftren Johan Johansson ifrån Drntningz
gatan söder om nm1er trappan med 3 största klå.kor; liigcrst. G
cllr, 4 half och 1/J tijmas ringn. 18 dlr, bårkl. G dlr, lijket st-ocJ.
i kyrkia11 3 dlr, - 3B dlr.
Sc11temb. 4. B. Erieh Köekois �wännoor ifrån 1'a.fwa:-,tga.t.a11
Höclcr om umlor tnqjpfw; lägerst. 6 cllr, 4 ha.lf- oeh 3/1 tijm.
ringn. 18 <lir, bårkl. 4 dlr, Jijkflt stod i k,vrkian 3 dlr, Pil dlr.
Dito 15. H. hi.iradzhöfdingerni Wilstadij barn i kyrkian utha.11
kHUrnr; lägeri-;r,. 18 cllr, :J ha.lftijm. ringn. 12 <llr, - 30 dlr.
Dito 17. B. hamlelsmans Gab. l\1iltop1ei barn nthan klå.kor;
l>etalt lägerst. 110 Hr, 3 halftijmas ringn. 12 dlr, - 42 dlr.
October 7. B. inspectorens wälb. Leijonbergz barn rithan
klåkor uthi sahl. GyJlenkrookz graff; lägerst. 30 dlr, klå.korna
16 dlr; - 46 dlr.
Dito 1 G. 13. collrga, wid scholen her Zaehari::B Hornrei barn
i kyrkiau mec1 B förnembsht klåkor gratil:'.
Novernb. G. R. collegre ber Mathiro 8olenij ba.rn gratis.
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Dito 1. :l . n. slottzlvnfwens barn ifrå slottet 11�han klii.k<H':
lägersL 18 dlr, för klåkorna 8 dlr, - 2G cllr.
Dito �0. R. st,aJ7,fougdcn sahl. 'l'hornas Herfwie i kyrkian
mecl 3 förnämbste kl.; lä,gerst. 36 cllr, kl. 12 dlr, bårkl. () dlr,
- 54 dlr.
Dito 21. B. assessorens wälb. Daniel Gyllenstålpes barn
uthan process; lägerst. i högchoret 30 dlr, för klåkorna 16 dlr,
- 46 dlr.
Dito 30. B. choralis her Grels Knlhovij moor i kyrkia.n
gratis.
(Under årnt hBgrofvos 153 lik, däraf 47 rniin, 4H kviuuor,
G 7 barn och 6 hvarkcn t.ill ålder eller kön angifna).

Anno 1688.
,Jannarins L5 . .Begrofz lu.rndcl:,miarn; sig. :rlarc.ms Kaskz sahl.
hustro i sin saLl. faL1en; graf med 3 fornembste klå.kur.
Febrnarius 5. B. candidaten Ericus ]'onsenius i kyrkiau
med 3 förnämbste klåkor gratis effter ven. cousist. gott.finnancle.
Dito 19. B. choralis wed doomkyrkian sahl. her Peer Hor
telius i kyrkian wid fonten med 3 förnembste k]åkor effter wan•
ligheten gratis.
]Hartius 4. D. sig. BaHzar 8chnJt7, sahl. hustro i hög-cl10ret
med H förnämbste kl.; lägerst. 60 dlr, 5 ha lft.ijmas ringu. 20 dlr,
bårld. 12 dlr, bijsättniugen 2 dlr, ---- 94 dlr.
Dito. B. Sämi Må.rthern, hnstro med 3 förnembste klåkor;
lägerst. 36 dh· 1 o halft.ijnrns ringn. .?0 c11r, bärld. (i dlr 1 -62 <llr.
Dit.o 11. D. borgaren Anders Nille ifrå klö::;trc.t med B Iör
närnhste klåckor söder om; li.tgcrst. 2 dlr, 3 1/1 lijmas ringn. 14
dlr, bårkl. ii cllr 1 li,iket. stod j kyrkiau B 11lr, -- 25 d.lr.
Dito 24. B. hr l\fatthi.:e Cretalenij rnoor med 3 förnembstE'
klokor söder om; lägerst. 3 dlr, 2 haW- och 1/J tijmas ringll.
10 dlr, bårkl. 4 dlr, lijket stod i kyrkian 3 dlr, siählringn. med
söndagz ldåkorna :d dlr, - 22 dlr.
Dito 2ö. B. aclvucaten :,;ahl. Pt1hlnrn.11 nthj högeboret; hi.ger
stället 60 dlr, jernpte. sahl. Raxters ä.nckia p;� gången i sahl. borg
mästarens Brochij graff; li.i-ger:,tii.llet Bli dlr, G halfftijmas rillgu.
24 dlr, bärkl. 8 dlr, sahl. Pahlmam; bijsäU.ning för 6 weckor 4

