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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
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dlr 1 G öre, �ahl. iinkians rlit,o for I 8 weckor 9 rllr 24 örP, -142 dlr 8 öre.
Dito '27. B. profcssorcns ru. Simon 'I'ålpos barn uthan klå
kor; behilt för lHgerst 18 dlr, siählringn. 4. dlr, - -- 22 dfr.
Aprilis 8. H. m:r r>ctkr baldberarc ifrå nyia kyrkiega.tan
med 3 förnem bste klå kor; lägerst. 36 dlr, 4 balftijmas ringn.
16 dlr, bårkl. 6 dlr, - 58 dlr.
Dito 22. B. sahl. rådmans Schefers änkia i sin egen mu
rnde graaff, med 3 förnembsta klåkor; lägerst. 60 cllr, kl. 20
dlr, bårkJ. G dlr, -··- 86 dlr.
Noch är hut.alt. for ha,ndelsmans sig. Marcus Kaskz sahl.
hustros begraJning -· GO dlr.
l\Ta.jns (:;. B. her Zachariro Hommi 2:ne barn, t.-willingar, i
cen kista efft.er wanligheeten gratis.
Dito 13. R sahl. her .Johan Pictorius tillijka med sin bro
der Gustavus .Pidr,rius, ll\vilken nedsattes i kyrkiogården med B för
ncrnhst.a kläkor; effter dessc warit prästsö1wr och le➔Ewat i stor
fatt,igdoruh, d.Y bevillia<les dem gratis af samptcl. kyrkiorådet,
nncla.ntagandes ett- bårkläde - 4 dlr.
Dito 20. B. fordom handelsmannens sahl. Hendrich 1'afwastz
änkia i sin egen graaf med förnembste klåkor; lägerst. 36 cllr,
5 ha.lftijmas ringningar 20 dlr, bårkläde 6 dlr, bijsättningen 6
dlr, - 68 dlr.
Dito 5. B. bagaren m:r J oha11 From ifrå Drotningzgatan
söder om med 3 förnernLstu klå.ekor; lägorst. 3 dlr, ringningarna,
14 dlr, hitrklä.det 4 dlr, --- 21 dlr
Junins 1. B. depositoris vi<l kongl. academien d:ui Samuelis
Alaui barn uthan klåkvr effter ven. consist. ec:cl. resolution frijt.
Dito. H. bagaren m:r Johan From ifrii Drott11i1:gzgatan
söder om mod 3 fo.cncrnhste klåckor; lägorst. 3 cllr, ringaiugarua
14 dlr, barklädet. 4 dlr, -- 21 cllr.
Dito 8. J3. -��lin Plagman, effter hor borgmäst.a.ro och rfulz
attostaturn nt.hfatt-ig, gratis.
Dit-o 10. B. handelsmans signElur Hendrich \-Vithfothz hnstro
med ö förnembste klåkor; lägerst. 60 dlr, 5 ha.lftijmas ringnin
gar 20 dlr, hårkläden 14 c1lr, samme hårkläden brukat wed bij
sätt.ningen 1 dlr 16 öre, -- 109 dlr 16 öre.
Dito 19. Bijsattes sahl. assessoreJ1s G-artij änkia i sa.bl. Ee
kenbergs grn.f; för siiihlringningen heta.Hes • - 4 dlr.
Dito 24. Begrofz sahl. biskopen i Lnnd[o.l, pastor hii.l' i för
samlingen och Nurnrnis som och wijd borömd doctor theologim
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och J)rofcssor primarius mag. Rnevaldns Svenonius i sin egen
ldöptc gn.u.1,{ wid högchon,tz ingång med f-l.llc klåckor, stoora och
små; effter wanligheeten och ko11gl. förordning niutber frijdt.
Julius 8. B. handcl::;mans Simon Lydmans hustro ifrå Hra
hegatan med 3 fiirncmhste klåckor; lägerst. fiO dlr, 5 halfftijmas
ringn. 20 dlr, bärkl. 10 dlr, bijsättningen 24 öre, -· 90 dlr
24 öre.
Dito 15. B. handelsmans Abraham Hendrichzsons sahl. hu
stro ifrå Dirikalagatan i lägerst. 36 dlr, 3 halfftijmas och 11 ;J
ringn. 14 cllr) bårkläden 10 dlr, bijsMtningen 1 dlr 16 örf.•, G 1 dlr 16 öre.
Dito :I 7. R. m:r :Måns Miödz barn ifrå Biskopzgatan söt1er
om ntan kl[lkor: bet.alt. för lägerst. 1 G öre, klåkorna 4 <l.lr,
4 Jlr, 16 öre.
Dito 22. B. arrendatorens ifr/\. IGmitho Banges lrnst.ro ifrå
Kongv.gatan nuder tmpp�.n söuc-r om med 3 fiirnemhste klå
kor; lägerst. 6 c1lr, 3 half och \·\ tijmas ringn. 14 dlr, hårld.
G dlr: - 2G dlr.
Dito. B. kr.igzal't1lditeureus Mumclij sahl. hustro mP-d ?, för
nemste klåkor; lägerst. 36 dlr, 5 hall'timas ringn. 20 dlr, bår
kläde wid bijsättningen 12 dlr, bijsättningen 3 weckor i sacher
stian 4 dlr 16 öre, hårkläden wed begrafniugen 12 dlr, -- 84
dlr 16 öre.
Dito 25. B. wälborne her assessorens Daniel Gyllenstå.lpes
barn uthan kHdwr; lä.g01'st. 30 dlr, ringu. 8 !lir, -- 38 dlr.
Angustus 3. 13. ceconorni (01. B a.rtmans) Hpäda baru uthan
klå.kor -- - frijdt..
Dito ö. D. häradzhöfdingens wii.lborne Oarplans sahl. swär
modor nwcl B förnembste klåkor; läg. BO clh- 1 efftcr lijket. bld
straxt bortfönlt, 3 \12 t,ijmas ringn. 20 dlr, bå.rkl. 14 dlr, alt.arkl.
10 dh·, - 82 dlr.
September 2. B. bcfallningv.man i Siählöö hospitalet sahl.
Erich Gottskalck med 3 fömembsta .klåkor .i sin egen graaf för
.foorn dören; lägerst. 18 dlr, ringn. 14 dlr, bårkl. 6 dlr, bij
sättningen 3 dlr, lijket stod i kyrkian 3 dlr, - 44 dlr.
Dito 28. B. hoffrättzfiscalens högwäl:t Jochim Schult.z barn
utan klåckor; lägerst. 30 dlr, 2 halftijmas ringningar 8 dlr,
- 38 dlr.
Dito
R fordom bookhållarens Elias Jönssons iinckia
mccl 3 forneml.>Stc klå.ekor; lii.gcrst. 36 t1l1·, 8 hal!Iti_jmas ring
ningar rn cllr, bi\r kl. 4 11lr, -- 52 dlr.
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October 20. n. studiosus sahl. Lars Tiarck i acacJ. mnlden
gratis; sjä,hlringn. 4 cllr, L 1/4 rii1gn. med sönclagz kli.I.ekor ö dlr,
bii.rkl. 4 dlr, --- 11 dlr.
N overuber 8. n. vice fi.scalens i den kongl. r}ttt wäl b. An
tler� Gyllenkrookz barn uthan klåckor; lägerst. 30 dlr, klå.korna
8 dlr, - 38 dlr.
Dit,o 11. B. borgaren Oupi 'fhomas ifrå. Tafwastgatan i kyr
kian med 3 förnembste klåckor; lägerst 36 dlr, ringn. 20 dlr,
bårkläden 6 <llr, - 62 dlr.
Dito 1 o. B. rådmans wäll:t Willhelm vVergent.ijns bari1, som
blifwit döclt födt, utan klakor; betalt för lä.gorst. effter kyrkio
rådetz slul-h, -·· :J dlr.
Deeornlier 4. B. bdallni11g,m1an i Masko härad i:-mhl. Alldors
H,ydman i kyrkia.n meil a förnembsl-o klå.kor; lägerst. 36 dlr,
5 hallTLi,imas ringn. 20 cllr, bårkläden G dlr, wid bijsättningen
bårkläden 4 dlr, sielfwa, bijsäHningEm 3 dlr, -- HB dlr.
Dito 1 G. B. fältskiäro11s mons:r Delphendahls broor j kyr
kia.n med H föruembst.e klåkor; _läger:;;L. H(:i dlr, 5 halfft.ijmas
ringningar 20 dlr, liårkl. fi dlr, dito wid hij!'!ätt,ningP.n G dlr,
:--ii:lfwa bijsätt.ningen 24 öre, - 68 cllr 24 öre.
Dito 21. B. gullsmeden t-ahl. m:r Axel Hansson i kyrkian
med ö förnem bste klåkor; lägerst. 36 dlr, 5 halffti:jmas ringn.
20 cllr, gilletz bårk 1. både wicl begrafningen och bijsättningen
i.l cllr, bijsii.ttni11gen 3 ,veckor 2 dlr 8 öre, -- 61 dlr 8 öre.
(U nc1er ,"trot begro[vos 1 !)() lik, dera[ 8'7 män, 48 kvinnor,
50 barn Rarnt, i5 �fnltiga").

Anno 1689.
Ji'ebrna,rins 2. 13egrof:,; handelsmans Nicolai Schult.z barn i
högchoret- n tan klåkor; lägerst. 80 dlr, klå.korna 16 dlr, bårkläde
4 dlr, - 50 dlr.
Dito 1 7. B. sahl. assessoren Gartij änckia i kyrkian med
13 förnernbste klåkor; lägerst. 36 cllr, 5 halfftijmas ringn. 20 dlr,
hårkl. G dlr, bijsättning 18 dlr, - 80 dlr.
Dito 24. B. borgaren ,Töran Carfwa tillijlrn med sin hustro
i l,yrkian; liigerst,. 72 dlr, G halfftijmas riugu. med 3 förnembst.e
klåkor 24 dlr, bårkl. 8 dlr, - I 04 <lk.
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.Ap1·ilis B. B. assossore11 i.· dt�n ko11gl. bå.ffriit.t sahl. Henrich
Brennor i kyrkian med 8 förnem bste klåkor; lägerst. DG dlr,
4 heela tijmas ring11. 82 <llr, liårkli.iden 14 dh\ a.It.arkläde 10 <1lr,
bijsältningen i sacerstijan för en månad I 2 dlr, bitrkläclcn wid
bijsätt,ningen ] 4 dlr, bänkkl.äclen G dlr, - 124 dlr.
Dito 22. n. hanJelsman sahl. '\Villhelm Schult i sin sahl.
faders graa[ med 3 förnemb ta klåkor; lägerst. 36 dlr, 4 heel
tijmas ringn. 32 dlr, bårkläden 14 dlr, för bijsättningen i sacer
stian i en ,veki'.L 3 dlr, bårkläden wid bijsättningen 14 dlr, -
!)D c1lr.
1\fajn.s 17. D. jnris profei:;sorens Swederi barn, clöc1t född, i
ha.us swilrfars graf; beLalt för gni.föpningcn - ao dlr.
Jnuius Jl:l. Bdalt.es for hiigwälborne öfwerstens hAr Efwcrt,z
Horns grafz öpniIJg bohLgot uti Kanckas chorct, -·- fiO dlr.
,Julim, 7. B. öfwerstons wälborne Christian Steufkens sahl.
frun rnodh alla klåckor nt.i gamh1:-1, Kanckas choret; lägen;t.ii.Jlct
GO dlr; a lu,ela tijnrnrs ringuingar 30 dlr, twämrn bå,lrklädcn
· 14 <1lr 1 kli.i.d(!n på bi.iuckiarna 8 dlr, altark1ät1o 10 dlr, lijke t .
st,odh i innen,tu sacherstijan 3 dlr, - 12G cllr.
Dit,o 1 7. B. professorens mag. Joh. Jnachsenii barn från
Kougzga.hm uti sahl. "\Vnllen tiernas gl'aal'; uööt efftPr 1vanlig
heeten frijtt.
Augustus 1 J. B. assessoren i den kongl. håffrät.t sahl. her
Abrosius Nidolbergh meJh 3 för11em bsta klå.kor nti bårgmäst.are
drnret; lägen,tii1let GO cllr, 4 heela tijmf�r.,, ringninga,r 32 cllr,
1.1·00 bårkliideu Ptl om 1.0 dlr, twiinne om 1 d.lr, bänkklädeu (j
cllr, twärn1e wePkon, bijsättniug nti lijkkamma.ren H (llr, 1 l !l c1lr.
Dito I ii. B. borgaren:-: Oa.rl Möllers e11ckia fn1n .i\'lii.t.äjii,rfwi
i fat.tignr. nmldh medh små kl!tkor e_fft.Hr horgrncstare oeh n\dz
attest.
Ocl;ober 1 G. H. nmutu,Lls commissarifm från "\Vijborgh i\11rlers Graafsten !-'ödor om nLha.n Jdåkor, cloek het.alt liig. l dlr
söller, lrnlfft,ijma:· ringningar 4 dlr, bårkl. 2 dlr sa.mpt, siählring
ningen eu half t.i,ima med 3 fönwml>ste klåkor 4 dlr, - 1J dlr.
Xovember 3. B. chora.lis här wed doomkyrkiau herr Samnel
Cythrmus med 3 förnembsta. klåkor in i kyrkian och nööt alt.
frijt effter wanligheten.
Dito 12. B. lurnrleh11na11 Hindrich "\Vitt.fot.z son i s:r Festingz
grad; hi.gerst. BO dlr, B Lall'tijrnars l'ing11ingar 12 dlr, ht·c•nne

b,hkliiden we<lh bij!;åtb1i11ge11 G dlr, bij:-;tiU11iHgc11 i inuorst,,1 sa
eherslian 1 o cllr 1 - G9 dlr.
Dito �3. B. handelsmans Himhich 'L'olpos barn uthan kHl
kor uti hans sal1l. faders graf; lägcrst. 18 <lir, 8 h�1lftijmas ring
ning 12 dlr, -- 30 dlr.
(Cuder året begrofvos 15� lik 1 därnf 3�l män 1 34 kvinnor;
76 bam och 3 11 fattiga'1).

Anno 1690 .
•Tm111arius 1 H. Begrofz sahl. Lorent.z G-iertz cmckia. med ,3
förnembstc� klttkor och lacle:,; nti rådmans högwälil.acht,atl ,Johan
::\filtoprr>n;,,cs kiöptE< graaf; niiöt lägerställcit o1Jt.er det forst.a. lijlrnL
war, !'Om iuladis i. bem:to graf, oftor gamla praxiu frijt; ,31/ 1
ringniug 14 cllr, tw0nuo bårkl. G cllr, - 20 dlr.
Dito 26. B. sahl. mag. Andreas lVI ärten ut.i sin sahl. faders
graaI; bcui.lt allenast; hälffton för graafopuingell, 30 dlr; kloc
korna och hårkläden ni.iöt frijt effLer samptl. kyrkioråclet,z enhäl
liga sluuth. Under bem:t.e ringniug begrnfz och handelsmim
Torsten l\färte11s barn uti högchoret; betalt för lägerst,. 30 cllr,
ett bårklä.de 4 cllr1 - 64 dlr.
Febr. 17. B. sahl. pastoris i SäkyliL her Simonelit encki!t
frå.11 1\ niugaisgatan norr om medh Hrni't klåkor ) efter hög,vördige
doctorens tillåtelBe gratis,
::.\fajns J. B. salig .:\:larcinu::; cm·sor medh des mocler 8ampt
iwad. wachtm�isfauens barn weeclh aead. clören söcler om 1m:clh
3 förnembstn klockor, od1 uöötho alt offter samptl. kyrkioråuots
cnhällige sluuth fritt 1 1md,tntaga.ncles ett båårklädo 1 som fi.ir rnoclern betaHes 1 - 2 cllr.
Dito 4. B. handehnrnws LydLkens sal. hnslru weedh Kau
kais choret i en k_yrkians omuracle graaf; läg. 8fi dlr 1 5 ha.lHtij
mas ringningar 20 dlr, twerme Låårkl. G dlr: --· 62 dlr.
Dito 6. B. collegm här i scliolan her Ni.els Palikaudri moor
från Aningais gathau söder om medh 3 förnembste kl.; läg. 1
illr 1 2 halffti,imas ringningar 8 clh· 1 båårkl. 2 cllr, -- 1 l dlr.
Juuins 1. B. slå.ttzpredikanten her Gabriel \V a.lleuins medh
a förnämb::;t.o kl. wedh kongl. stohlame in i kyrckian; graJwcns
öpningh 36 dlr 1 B heflltijmas ringningar 24 dlr: henne liå[irkl.
l å I 0 cllr och dett, andra å. 2 tllr, -· - 72 dlr.
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Dito lO. B. vice häradzhöfdingens höga.chta.t, her Laars \Vill
�t,adij barn i past. i Föglö her Guclmund.i Rothovij graaf ,vcdL
stora clöran medh 3 förnombste ld.; grafwens öpningh 18 dlr, 13
halftijmas ringningar ] 2 dlr, liåå.rkl. 4 dlr, ---- iH dlr.
Dito l 5. .B. s,11. gnllsmec1cns Braskem, enkia medh 3 för
niimbste kl. uti des egen grnaff weedh stoora dörrtrappan_; lä,g.
18 dlr, 5 lrn.lfftijmas ringningar 20 cllr, embet,z båårkläde 12
öre, - 38 dlr 12 öre.
Dito 21. B. borga,ren G!'eels Fatning från Ani.TJgais htng
ga.tan norr om medh smi"t kl.; läg. 16 öre, kl. 16 öre, baårkl.
6 öre, ---· 1 dlr G öre.
Dito �4. B. hans högwyrdighet sa.L nu mehra hoos Gndh
biskoppen clocLor .Johan Gez<-1lius mcdh alla kl. nti sin c-:gen
. kiöpta graaff W<iedh prcdickst,C1hlcm och 11ööl-h efHer ga.mble
praxin lägersfället, ringningarna och båårkläden fri i.t,.
,Tuliu� G. B. slåtzlicut:n lsak Pallmqwistz hustrn i kyrc
kia_.11, pit st,oora gången, uthi omuradt graaff medh 3 förncmln,te
kl.; lägerst 3G cUr, 4 haHftijmas ringningar I G dlr, båårkl. 4: dlr,
-· öG dlr.
Dito 13. B. advocaten i den kongl. håffrätt sahl. Esaias
Brnu.n medh sin hnstrn och ett barn med 3 förnämbste kl.; läg.
tillhoopa 90 dlr, 5 1/2 tijmas ring:r 20 dlr, bå-rkl. 8 dlr, 118 dlr.
Dito 16. B. Swen Tö1·wistz kånas dööfödt bam från Xatu
ka!-! på Brahegatan nthan kl. i fattigas muld gratis.
D.it.o 20. 13. baldeberens sal. Haons .Hågenbåck mcdh 3 för
nem bsto kl. weedh stoora dööran uti. ,V a.rgent.ij11s murade graaff;
läg. ;36 dlr, 5 halfftijmas ring:r :d0 dlr 1 2:nc bäårkl. 12 dlr, -
(;8 dlr.
J
Dito 24. B. borgarens höögwtillachta.t . acolrns ,Tacobi barn
ut.han kl. i kyrckian; läg. nndf'r gwinfolckz hänkiarna på stora
g(rngen 18 dlr, båårkl. 4 d.lr, -- 22 dlr.
Dito 8]. B. borgaren .Johan "\Volter fran FääglLtha.n .söc1er
om medb söndagz kl.; läg. 1 dlr, kl. 4 dlr, båårkl. 4 dlr, 9 dlr.
Dito 31. B. studiosus dns Michael Hielmbergh nthj aca
clemioo mnldh på kyrkiogården uthan kl.) effter högwyrdige doc
torens tillåwlse gratis, och betalt '/� ti:jmas siählringningh medh
:J forn.om bste kl. 4 dlr, - 4 dlr.
Augusti 4. B. Q.Omrnis::iarien Lammens barn efft.er samptl.
kyrkioråcletz enhällige sluuth uthan kl:r.
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Dito 1 D. B. glaasmästarens Derendt Heese1, lrnstru sö<lm· om
mcdh små kl.; läg. 1 dlr, kl. 16 öre, båå.rkl. (; örn, - 1 dlr
22 öro.
Dito 24. B. ha.ndelsman sal. Joseph Pippingh nt.hi en kyrc
kiones ornm·ade graaff wedh söder dören medh 3 förncmhstc kl.;
läg. 36 dlr, 5 halfftijmas ringningar 20 dlr, twenue bå-årkläden
12 dlr, tre wekors bijsättningh i lijkhuset 4 dlr 16 öre; - 72
dlr 16 öre.
Dito 27. B. borgarens Hindrich Skyttes barn från Aningais
backen söder om medh små kl.; läg. 16 öre, kl. l G öre, båårkl.
6 öre, - 1 dlr fi öre.

n.

Dito 30.
besökiarons Mathias Sodialellij barn frän Taf
wastgathan söcler om uthan klåckor; läg. l G öre, kl. 1 G ön\
båf\.rkl. 6 öre, - 1 dlr 6 öre.
September 2. Jl. krigzamlit.rnrnns Arnlers Pryt.z barn in i
kyrckian på, stora gången ut.lrnn kl.; liLg. 18 !lir, B lrnlfft.ijmas
rir1gninga.r 12 dlr, - HO dlr.
Dito G. B. l\lat.t.z \Varg;1 barn från kli.istret i:,öder om rneclh
små klåckor; läg. 16 öre, kl. 1 G öre, båitrkl. 6 öre,
1 tllr
6 öre.
Dito. B. borgaren Sigfreclh Skutz från Aningais långgat.an
norr om meclh små kl.; läg. 16 öre, kl. 16 öre, båårkl. G öre, 1 dlr 6 öre.
Dito 7. H. postmästa.ren sal. Bartoldh Caloander rnedh 3
förnem bste kl. nthi sa.l. \\Targent.ijns graaff '1.:eecl s1.,oora ,lören;
li.i.g. 36 dlr, 5 1/2 (ijmas ringningar 2 dlr, håårkl. ] 0 dlr, HG dlr.
Odobcr 25. lL glasmest. 111:r ,Johan Sperlingz barn ni,han
kl. 1,öder om; Jiig. l G öre, kl. 2 dlr, - 2 tllr 1 (i öre.
])it.o. B. borgal'ens :Lars Vlfa barn utan kl. in i k_y r0kia11
lll,i en omnrndor graff: bota.It läg. 18 dlr.
Novomber 16. 13. a:-;;,e:-�sorens i dem högl. k. håffräl-t wälb:ne
Elias Sta.reuskiöldz hnm,fru medh 4 förnembsfa kl. nthi des köpte
murade graaff och nööth graaföpuingen frijt effter ga.mble praxin,
emedan dett första lijket ,var, som der inlades, sedan wälb. her
assessoren den sig af domkyrckian för 250 dlr koppa.r m:t till
ha.ndlacle; 3 l1cltijmas ri11g11i11gn.r ,
I O cllr tijman, 30 dlr, båårkl.
2 st. 14 c1ll', 5 månaders bijsiittuingh i innersta sacherstijan, {1,
rijxdlr om månaden, 80 dlr, -- 7 4 dlr.

a

222
Dito 20. R sal. .PeLLel' Stakes 111ågh s:g Jlindl'ich Abra
Jrn.msson medh B förnäm bste kl.; läg. l tl lr 1 2 ha.Hftijmas ring
ningar 8 dlr 1 bå.{irkl. 4 dlr, -- ... 1 ö dll'.
Dit,o. H. sal. Pippingens enkias ba.rn in i k;yrkian nthan
kl.; gra.föpningen 18 dlr, 1 '! tijmas ringni.ngh 4 dlr, -· • 22 dlr.
Dito 29. B. sniokaren m:r Jonas Bromans barn uthan kl.;
läg. 16 öre, '::l halfftijmas ri11g11ingar 4 dlr, embetzbåå.rkl. 12 öre,
- 4 dlr 28 öre.
Decemb. 19. B. secreterarens nthi den k. håffrätt wii.lb.
Daniell Pheifz barn Hthi en kyrckiau tillhörigh muldhgra;1f; be
talt lii.gerstället. ] 8 dlr och en \/� tijmas siählringningh 4 dlr,
22 dlr.
Dito. B. cormnisimriAns Arfwetlh Lietz Llöiifö<lile barn uthan
kl.; betalt allenast grartföpningc11 9 dlr.
Dito 22. H. professorens och swilnska cappellan;; mag. Ha.,:
sdrj\Vi8t,z twenne sö11er li;Jias och Petter i 1-;al. råd.mans Riudrich
8ki.iffors graaf i Borgrnii-star chorct, och nöi\t efft,er wah11liglrne
ten fritt.
Dito HO. H. sal. Loreutz Giärdtz son Lorenlv. i rådmami
}filtopa,i graff på lilla gången Mh qwinfolks sijdan; allenast
graaföpniugen betald, --- 36 L1lr.
(Under året begrofvos 46 män, 79 kvinnor, 155 barn samt
2 hvarken till ålder eller kön angifne nkyrkofattige"; snmma 282).

/

Anno 1691 •
.Tannarius 7. Bcgrofz kongl. hi"\,ffr�i.Uz sccrf•lerarens wälb.
Dauicl Pbeifz barn utlrnn kl. i eu omnradh graaf wcclh 'rolten1>
belägen, oeh bet,alt läg. 18 dlr 1 1/� tijmas i:-iiihlringning 4 dlr,
- 2i cllr.
Dito l l. l:l. borgarons Thomas Swii11skä::; hust.rn med :J
fönwmbste kl. in i kyrckian på stoorn gången från Aningais
långgathan; läg. 36 dlr, 4 halfftijmas riugningar L 6 dlr 1 båårkl.
4 dlr 1 - 56 dlr.
Dito 29. B. m:r Haens hampspinnare in i kyrckian; läg.
36 dh·, ö halfftijma.s ringningar 20 dlr 1 emuet-zbåårkl. 12 öre;
umlBr sa.mrna ringningh twcnne sal. ma.rn; sonabarn, och betalt
allenast for hi.gerställen på kyrkirigå.rden för beggo 1 dlr l 2 öre
- ö7 dlr 24 öre.
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Febrnarius 1. B. J\T att.z lijnwäfwares enkia medh 3 fönwmb
ste kl. in i kyrckian på, lilla gången; läg. 1:lf.i dlr, 4 halftijmas
ringn. 1 G dlr, båårkl. I O dlr, - (-i2 dlr.
Dito 5. D. t,venne sc.hoole clieknar söder om mcdh Röndagz
kl.; hvileka lwggo genom en o.l yckeligh hänclollsc uthi Rimitto
sundet undkomrno (!) och alt effter gamble plägseden nöötho fritt.
Dito 8. B. borgaren Gäfwerdt medh söndagz kl. söder om
från Tafwast.gathan; läg. 1 dlr, 2 1/,i tijmas ringni11gh ö cllr,
båårkl. 4 dlr, -- 10 dlr.
Dito 1 1. B. professorens och swi.inska capellans ma.g. An
dreas Hasselqwisb; barn in i kyrekian, uti sa.I. rållmans Hiudrich
Skäffers graaff belägen i . B orgmestar choret, utlrnn klåekor ocli
nöM,h el.Hor gambla, praxin alt frit.t.
Dito .18 .. B, (,11 ga.mma.1 borgare EI'ich Roija från Fiiiiga.tlian
norr om medh små kl.; läg. 1 6 iire, bMrkl. G i.'•re: - 1 dlr
Ö i'>l'C.
Dito l (), B. profe�sonrns mag. Simo11s I•aulinij baru nl-lii
sa.l. liorgmäst. Skäffers grnaf belH,gon i borgmästar choret, 11than
kl., <look hotält, för läg. BO dlr, en 11\ tijmas riugni11g-h 4 (llr,
- 34 cllr.
}fartius 6. B. lijnwäfwarens Mattz Staares barn frå Drott
ningz å.gatan söder om medh små kl.: läg. 16 öre, kl. 16 öre,
båårkl. 6 öre, -- l dlr 6 öre.
Dito 8. B. råchnan JJertill Jöransson medh sin swärmocler
111 1 kyrckian
uti past.. hcr Grnlmnndz _Rothovij mm·auo graa.l'i'
nwcl 3 förnembsta kl.; men graafopningon nööth �al. rådman för
sigh fritt. effter hög,v. doctoreus och 1:yrkiorådot.z cmhii,llige shrnt,li,
allc;nast för swärmoclrens lijk, som lades i kyrekifws omnrade
f graaft hredewijdh ber G·nllmnndz, botalt.es HG rllr, 5 1 '" tijmafringuingar 20 dlr, båå.rkl. 2:no 14 dlr, -- 70 Jlr.
Dito 18. B. hans hi.',gwyrdighciflt,:.1 hor hiskoppens cloctor ,Jo
han GeY-clij kiärällskelige lilla son Carollls tillijka med commis
sarie11s i kongl. l1åffrätt }folsclorffers so11 Dauiell med alla för
ncmbsta kl. i !':al. högwyrdige her biskoppens kiöptc graaf weec1h
prec1ickstohlen, och nööth cffter en gammfl] praxin alt fritt.
Dito 22. B. borga.rens l\fattz Hållos moor nthi den !döpte
muJah grafwen på lilla gtrngen rnedh 3 fömembsta kl. och nööth
effter gam ble praxin graaföpningen för dfmna gången frit,t,; 4
halftijmas och un 1 .i Ujrnas ring. 18 cllr, bMtrkl. (i cllr 7 - 24 u.lr.
Dito :?H. B. hospital:;: JH'ec1ilurnt.ons sal. hor Laars 8i11�eri eD
kia medh B förnen1b!':te klå.ekor in i 1yrekian och nööt,h .läg. 1
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bårkl. och klåckonrn effter högw. doctorns och kyrckiorådetz eu
hä1lige sluuth gratis.
Dit:o 27. B. borgarer1s sal. "\Volt.ers enckia söder om, från
Fi.iägathändan medh söndagz kl.; läg. 1 dlr, 2 1/ 1_ t.ijmas ring
ningar o cllr, båå.rkl. 4 dlr, -· 10 dlr.
Dito. B. stadz lieutenanten :Michell Kuhl söder om uthan
kl. och nööth effter högw. doctorens tillåtelsse förmedelst hor
mesta-r [och] rådz intercession alt gratis.
Dit-o 28. B. borgarens Enra11ääs enckia från J\Tä.täjä.rf-wj
medh små. kl. söder om, 16 öre, kl. 16 öre, bttårkl. 6 öre, - I
tllr 6 öre.
A prilis 1. B. professorens Hasselqvistz barn uthi sal. råd
mans Hiuclrich Ski.iffers graaf belägen i Borgmästarchorel uthan
Id., och nööth alt effter 011 gammal plägsee!lh gra.tis.
Dilo 2. 13. borgaren Uindrich \Valck från Aningais mellan
gatan söder orn rnedh söndagz kl.; läg. 1 dlr, 2 1_ l tijmas ring
ningh 5 cllr, liåårkl. 4 dlr - - 10 dlr.
Dilo 7. B. rådmaus Daniell vYä.rnbergz hust,ru med dos dot
ter mecl 3 förncmhste kl. in i kyrckian uti borgrnästarchornt,
lnvilken graaf förmeentes wara sal. borgmästarens .Tohan Spurr
mers, och nööt graföpningen ef[ter högwyrdige her biskoppcns
jämpte högw·. kyrkioheerdens noga öfwerwägande, för her råd
mans miserable tillstånd, [fritt], doch betalt 5 ha.lfftijmas ring. 20
ulr, twenne båårkl. 8 dlr, -- 28 dlr.
Dito 19. B. sal. asscssoren i den kongl. håffrätt wälh:ne
Erich A.11dcrsso11 llosendahl i kyrckians murade graaff, bt1lägen i
garnbla. Kankas choret, medh alle 5 kl.; lii,g. bet.alt, allena.st t-ill
lii1lfHi:m, emeda.n lijkct bortfördes, 80 dlr, a heeHijmas ringnin
gar, ,1 10 dlr tijman, 80 dlr, båårkl. 14· dlr, - 74 dlr.
Dito 22. D. sLmlentcns Lingnoi hnst.rn i acacl. multlh medh
små kl. och nööth för <les mouellöösheet cffter högw. cloctorem:
tillåtelse gratis.
Dito 25. B. borgaren Greels Pålack från· Nystadh söder om
medh smti kl.; läg. J dlr, kl. 16 öre, båårkl. 6 öre, - 1 dlr
22 öre.
:.\fajus 2. Betalte her Johan Ericius 1 /'!. tijmas siälringning
med förnämste kl. för sitt barn - 4 dlr.
Dito 10. Begrofz högl. profoss. mag. Daniel Achrelii son i
kyrckian nt.hi biskopens högw. sa.l. mag. Rothovii grnJ på stoora
gåugon med 3 förnii,msta kl.; 1H.ger:--t-. 18 cllr, 2 tijmas ri11g11. 1 (i
<llr, bårkl. 4 illr 1 --· 38 dlr.

Dito 16. B. borgaron Erie:h Wäctar från klöstret söder om
med små kl.; lägenit. 1 dlr, klå.kor 16 örn, bårkl. (i öre, · -- 1
dh �2 öre.
Dito 24. B. advocaten Bladen med 3 förnämsta kl. in i
kyrckian; grafiipningeu a6 dlr, 8 1/� tijmas ringn. 14 dlr, bår kl.
4 dlr, af hvilket n.lt intet mehr betalt är, efter högw. cloct. godt
finna.nde för hennes medellösheetz skull än 30 cllr.
Jnnins 9. B. borgaren 3fichel Apollonius från Klöstret sö
der om mecl små kl.: lägerst.. 1 dlr, kl. H.i öre, bårkl. G öre,
-- 1 dh: 22 öre.
Dito 10. D. snickarens Jolum \Vihrnrnns hustru från Anin
gaisgata.n siidcr om med S(lllclag� kl.; läg. I dlr, kl. 4 dlr, em
betzl,årkl. .l � öre, - - ii cllr 12 öre.
Dito l 5. IL l,esökiarcn l\fai,thias Soclialcnius från Tawast
gata.n söller om nwcl söndag,,. kl.; läg. 1 <lir, 2 halft.jjmas ring
ningar 4 dlr 1 bårkl. 4 cllr; - :-) dlr.
Dito � l. 13. borgaren J\ uram Hindcrsson in i kyrckia.n wecl
tijrnas
kårsgången med 3 förnärnst.a kl.; lägerst. 3G dlr, 3
j
j
ringn. l 4 cllr, l.,,hkl. 4 dlr, bi sätningen i li k]mset 3 dlr, -57 dlr.
Dito 2(j. B. stndenten Georgius Rindelius från Scholgatan
i acad. rnnld mecl sönda.gz kl. och nöt efter högw. doct. til1å
telse for dess fattigdom alt gratis.
Dito 30. B. kyrcki.onP..: :me(l m:r Erich så och hrtns mågars
�:ne ln:i.rn, m:r .Petter Ertmani:- ocb nåhlmakarens m:r Gabriel!'!,
nnJP-r en ringning med söuda.g;,; kl. söder om - - f> dlr.
J n lins B. 13. snieka.rens rn:r Petter vVihrmans barn från
HrahPgata11 uthan kl. siider om: .liLg. 16 öre, kl. U) öre, hi.i.rkl.
1; öre, --- l dlr (i öre.
Dito 4. H. rulvocatcn i den högl. kongl. håffrät.t sal. Tho
ma:-- BaxLer och ha.nclliug� skrifwa,rens Oarl Brochii barn med P,
fiirniimsta kl. nt.hi saJ. borgmästarens Rrochii graa.f på st.oora
gången; liig. tillhopa f>4 dlr, 4 halftijmas ringn. 16 dlr; bårkl.
(-i dlr, et·, heelt iUus bijsät.ning i lijkhnset., r't 6 dlr måuan, 72
dlr, men af af högw. doctorn lindrat för dess medellöshet till
36 c1lr, -- 1.12 rllr.
Dito 8. B. toban.lrn inspectoren Må.rthen Dysing från Slå,tz
gatan si.\clcr om med 3 förnii,mstn kl.; läg. 1 cllr, 1 t,ijma.s riug.
8 cl lr, Lårkl. 4 d lr, ·--· I 3 dlr.
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Dito 28. B. sal. mag. Claes Ilolstii syster norr om med sön
dagz kl. och nöth eftn högw. doct. tillåtelse för dess fattigclom
a.lt graLis.
Dito 28. B. sa.l. advocatens Esa.ius Brnlms barn in i k yr
kian, på stoora gå,r1gen, 11tba.11 kl.; lägerst. 18 Jlr, 3 halfti�mas
ri11gn. 12 <lir, bijsättningen i lijkcammaren 3 <lir, - 33 <lir.
Dito 29. 13. ryt.tarens Thomas \Vinters hustru från \\7 äfware
gatan norr om med små kl.; lä.g. 1 G öre, kl. 1 6 öre, bårkl. 6
öre, - 1 dlr G öre.
Angnstus 2. B. booktryckarens rn:r .Johan '\Vinters lmstru
i sin l,iöpl.n, graf under predijkst.ohlr-n på �toora g:\ngell, oeh
nöth graföpninw\n frit., emäclan det forsla lijket war se,da.n be111:te graf kiöptcs som inla.gdPs; 5 \:'4 tijrnas ringn. 22 dlr, hårkl.
4. dlr, bijsiilitniugon i lijklrnsct 3 dlr, -- 2!) dlr.
Dito ? 1. ll. la.ncfacammcrcrcns Anders Bangefi späde-i bal'll
i c1m,!'I egen grat uthan kJ.; nöt graföpningcn cft(,r högw. <loct.
t.illåtelso frit, emäuan han till clomkyrekian penni1Jgar Jånt
hafwer.
Septemb. 20. B. assessoren i den högl. kongl. hå.ffrält. wälb.
sal. DaniRl Gyllenstolpe i <les:;; h. faders graf, belägen nthi hög
choret, med alla i5 kl.; för grafopningen G0 dlr, 3
tijmas
j
j
ringningar, å 10 dlr ti man, 35 dlr 7 bår kl. 12 dlr, predi kstohls
kläde 12 dlr, 3 måua.rs 2 weckors bijsät.tning nthi innersta
sacherstiau, af högw. <loct. efterlåtet månan för 6 dlr, 21 dlr,
-- l 40 dlr.
Dito 27. B. stndiosus dominns ,Johannes · Holmenins m 1
kyrcldan wed st,ora clören i en nrnldgraaf nwd 3 fömiLmsb-1, kl.;
lägerst,. efter hög,v. doct,. tillåtelse öO dlr, 8 halftijmas ringn.
20 dlr, bårkl. 4 dlr, - G4 dlr.

1/�

Oct,ober 4 B. handdsman :;;al. R.ohl>ert. "\Vargentin i sin sal.
faders graf wcd stoorc diircn med 3 fornämst.a kl.; gra.föpningon
,3G dlr, G halftijmas ringn. 20 dlr, hårkl. 2:nc 14 dlr1 hijsäU.
ningen i sacberst. 9 dlr, - 79 dlr.
Dito. B. advocatens Henrich Jm,lenii barn i samma graf
efter slächtens enhälliga willia, utan kl.; betalt 1 1;'� tijmas siähl
ringning 4 cllr, lä.gerst. 18 dlr, bårkl. 2 cllr, -- 24 dlr,
Dito 11. B. eoralis här wed domkyrckian herr Matthias
801leni11s in i kyrckian med H förnämst.e kl. och nöt ali. dler
en gamma.I praxin oel1 Liigw. doe1.. sam1ycke frit..
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Dito 1 G. B. borgnii.i.st:ns Laurentii ,Vilstadii barn uthan kl.
i11 i kyrckia.n, uthi sa.l. her Gndmunds graf wecl torn foten; liigerst.
18 dlr, 1/� tijmas siählringning 4 dlr, -- �2 dlr.
Dito 20. B. glaasmä.starens m:r Anders Oappdma.11s barn
från A11ingais långgat,au söder om uthan kl.; läg. 16 öre, kl. lG
öre, bårkl. G öre, - l dlr 6 öre.
Dito 27. B. kli'ickgiutarens m:r Mårthen Mickz barn från
Aningaisgatan söder om ut.han kl.; läg. 16 öre, kl. 4 dlr, bårkl.
2 dlr, - G dlr 16 öre.
X ovem ber 1. B. handeh,man Kasten Kröger vtlii sal Juehim
-\Vitfootz graaf i högcoret beJägen mer1 1:l förnämste kl.; graföp
ni11gen GO dlr, u halftijmas ringningar 20 dlr, MAL 1'1 dlr, bij
stiUitiugen i innersta sacherstian 30 dlr, --- 121 cllr.
J
Dito 8. H. lwspitals prcdijkantcns herr Samuel . ustanders
husl-ru mecl P, förnämste kl. in i kyrckian, wed storn dören, nt.hi
en muldgraf oeh 11öt alt efftcr vcneraucli eonsistorii resolutiou
frit.
Dito F). B. borgarens sal. Anders Nilles encki.:L me,l 3 for
nämst.a kl. i J,yrckian under dee sidsta bäukerne })(t stora, g;m
ge11; lägerst. 3G dlr, 4 halftijmas ringn. 16 dlr, bårkl. (i dlr, 58 cllr.
Dito 1 7 B. 8tadz lentenante11 Erich Båck från Kongz tvär
gatan i fattigas mull utan kl., efter högw. doct. tillåtelse, grafo.
Dito 18. H. hamlelsmans Hemich ,Töranssons späda barn
frå,u g:a Kyrnkiogatan in i kyrckiu11 ut.han kl:r; gmföp11ingen
1 8 dlr.
Dilo 14. H. �al haudel::;m.:LlJ8 ,foscph I>ippiug;; cnckia:,; harn
i kyrckiau nthan kl. }iå. lilla gib1gen; grnfopni11gen 18 1llr, bilrkl.
2 dlr,
- 20 cllr.
J)ecembcl' ö. R. :,;al. paslori:,; i KimiLo rnng. Aml. Prytz lmrn
i borgmästarccord, i de:,;s a.rfgra.f; graföpningen öO lllr, 1·/.,- t,ijmi:ts siählringning '1 d lr, bårkl. 2 dlr, -- - - K(i dlr.
Dito 8. IL aecijsskril'waren Nill:,; Modenius med siu :;on sö
der 0111 med 3 [örnämsta kl.; liiger t. 2 dlr, i:l halftijmas ring
ningar 12 cllr, bårkläcle11 2:nc 8 cllr, - 22 dlr.
Dito J 7. B. l1a11clelsmans Gabriel Miltopmi hustrus mormc
der med 3 förnämste kl. in i kyrckian; ]ägerst. 3fi dlr, 4 half
tijmas ringn. 16 dlr, bårkl. 4 Jlr, bijsiit.b1ingen j bodan på.
kyrckiogården uthi 4 månader, iL 1 dlr 16 öre månan, fi dlr,
- • (i2 cllr.
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Dito .I 8. R lrnudelsurnns 'l'orstcll �fart,hcm; liarn nti hög
r:oret nthan kl.; lägerst 30 dlr, 1 :_) tijmas siählriugu. 1: dlr 1
34 dlr.
(Under detta fll' begrofvoi;; 1r>O lik, näml. 142 män, J 58
kvinnor, 142 barn och 2 11 fa.Uiga").

Anno 1692.
Januarius 10. Bcgrofz assessoren i den högl. kongl. håffräLt
sal. wälb. ,Johan Lagerrnarck i sin graf wid södra 11ören åt.h
acad. med 5 kl., graföpningen 3G dh·, 3 halftijmas ringningar
30 cUr, bål'ld. 10 dlr, prcdijkstohlskläde 12 dlr 1 bår klä.de \-vid
altare brukat 4 dlr, -· · 92 dlr.
Dito 31. B. profossoren will deune kuugl. aeadem. rnag.
Simon Pa.nlin i sal. borgmästarens Johan Schäfers graf i Borg
mästare corei; metl 8 förnämste kl.; lägerst. fi0 dlr, 5 halftijmas
ringningar 20 dlr, hårkl. 10 <'lir, bijHätningon i inner�t.a sacher•
stian nthi {i må.nar, a 12 dlr, 36 dlr, -- 12G dlr.
Februarins 7. B. sal. rådman Johan Miltopams in i kyrkian
nthi sin egen kiöpte graf på lilla gtuigeu åth sacherstian med 6
förnämste kl.; lägerst. 36 cllr, 3 heel och 1 ., tijmas ringn. 3ö
dlr, bårkl. 12 dlr, bijsättningen i lijkhnset 4 -dlr lti öre, - 87
dlr l 6 öre.
Dito 2 l. H. a,:,rnessoru i elen högl. kong-1. hMfri.ttt sal. l1err
Nicolam, Litz('n med dess käre lmnsähra sarnpt �ou, liäradzhöf
dingon Nicolans Lit?.en, ut,hi :,;in cge.11 graf i hög(:oret metl 5
förnämste kl.; gmföpninge11 for hwart lijk tiO 1Ur, hdiiper 180
dlr, 5 heelt,ijrnas ringn., �'t. 10 <lir tijman, oO dlr, tweune Mrkl.
J.G dlr 1 altarklitde 10 d.lr, predijkst,ohls kl. 12 rUr, - 2fi8 dlr.
Dito 23. B. landzhöfdingous från Ost,erbotr,r➔ n högwälb:ne
hen G11st,af GraHs hunsfrn jomLe sal. asses,mrns välb:ne G;ylle11stolpes enkiefrrn:1 lilla son i dess egen gra.f ut.hi högcoret belä
gen med 5 förnämste kl.; graföpningen för begge lijken 78 dlr,
3 heeltijmas ringningar 30 dlr, preclikstoh1skläde 12 dh\ altarkl.
10 dlr, bå.rkl. 10 dlr, - 140 dlr.
Dito 25. B. hans högwördighetz herr biskopens lilla sou
tillijka mocl commissarien i don hög1. kongl. håffrätt wälb. Sa
muel Mallendorph sampL dess käräbkclige husfru nwd 5 förnämste
kl. i dess egen graf.

Dito 28. B. brnkzförwaltaren (farl Bilsten uthi sm egen
arfgra.f m1der Skomakare Jäehtareu mod 5 förnämsta. kl.; graf
dlr, h/lrkl. 10 dlr; 1,re
iipningcn ö0 dlr 1 3 halftijnrns ringn.
di.jkstohls kläde 12 c1)r 1 bijsättniugen i innersta sachersiijan cen
månad 12 dlr, altarkl. 10 dlr - 134 cllr.
Dito. B. borgaren Jöran På.lack in i kyrnkian med ö för
nämste kl.; lägerst. 36 dlr, 5 halftijmas ringningar 20 cllr, hår
kl. 4 dlr, - 60 dlr.
Dito 29. B. borgmästarens Olai Beckii hu:;tro söder om utan
kl; lägerst. 1 dlr, bårkl. 2 dlr, bijsi.i,ttuiugen i boden ptt kyrc
kiogårdeu uthi G må11ader 1 i1 1 dlr månan, 6 dlr, ---- 9 dlr.
Martius 1. Fl. assessorous ,välb. 0-11staff l\1aurit7. "\Vf!llings
lrnusfruu och lilhl, doHer med 5 förnä,msta kl.; graföpninp;cn alle
nast liotalt för begge lijken till hi:.i,lften emedan bcm:tc lijk straxt
bortfördes, 3f.i dlr, 3 heeltijmas ringn. 80 dlr, bår-kl. 14 dh, ett
liårkl. som brnlrndes för altctret 1 dlr, predijkst.ohlskl. 12 ,llr, --
HG dlr.
Dito 1 J. R knifsmeden m:r Lorentz Hejt!l' frå11 Nya torget
rnecl söndngz kl. söder om; lägenit. J. lllr, 1/� tijmas ringn. 2
dlr, bårld. 2 cllr, - ö dlr.
Dito 13. B. regementz skrifvaren .Jacob St-adii dotter med
munsterskrifvarens Johan barn i kyrkan uti sal. bookhållaren
.Elias Jonssous graf prt lillgången med i3 förnämste kl.; graföp
ningen för begge 7'2 dlr, 5 halftijmas ringn. 20 dlr, 2:no bårkl.
8 dlr,
·- 100 dlr.
Dito 20. .B. 1Jookbirn1a.rcn m:r Anders O:stcrtag in i kyrc.1kia� wed nya Kanka,;; grafvc11 11 Lhi en mnldp;raf; läger,,t.. 811 dlr,
5 halft.ijma!:' ringn. 2() cllr, bår kl. 4 1llr, · -- G0 dlr.
Aprilis B. H. ldåc:kgin(,anm m:r Mib:then }[iek från Jlraho
ga.t:m iu i klcfokginterijet med alle klåckor ud1 effter !:'amtitl.
kyrkio r,1,det.z euhii.lligP .sluut nöt. graföpuingtc:u fr.it emädan han
stoor rniida ()C'h beswär wid klfwkoruas omgintaudc 11thsUi.l1t
hafwcr.
Ditu G. D. skräddare11s m:r Zacharias Iungs hustru och ba:rn
:,;öder om pä kyrkogården med 3 förnämsta kl.; lägerst. 1 dlr
16 öre, 3 halftijmas ringn. 12 dlr, embetz bårkl. 24 öre - 14
dlr 8 öre.
Dito 10. R sal a:,;sessorus i den kongl. håffrätt herr Petter
Tesslefa enkia i sin murade graf�f åth stoora gången med i5 för
näm8ta kl.; ]ägcrst. 36 cllr, 3 1/2 tijmas ring 11. ,35 ulr, bårkl. 10
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dlr, bijsättningen i inuer!-lta sachersti.an uthi 3 wcckor, å 3 <llr
weckan, 9 cllr: -- HO dlr.
Dit�) 15. B. r?u1nmns h. Corclii barn ut.an kl. uti sal. Tålpos
gra( wid consistcrii clöör; lägerst. 18 dlr 1 1/, tijmas siählringn.
4 dlr, - 22 dlr.
Dito 24. B. borgaren Sangaru frrm Drot.tningsgafan in i
kyrekian meu. 3 förnämsta kl.; lä.gerst. 36 <lir, 5 halftijmas ringu.
20 c1lr, bårkl. 4 cllr, - 60 dlr.
Dito 26. B. sal. Jöran trägårclzmästares enekias son studiosus
dominns Johannes H,uut i acad. mull med 3 kl. oeh betalt alle
uast för den störsk1, kl. för 3 lrnlftijmar U c1lr, mon cle andre
t,wcnnc och bårklii-det nöL frit efter högw. doct,, tillåtelse for
eukia,ns stoorn faLtigdom - (i cllr.
Dito 3U. H. r;a,l borgarens :Fjrich Pålah drällg frå.n Sli\.tz
gci,ta11 med 5 förrii.irn�ta kl. in i kyrkian; h�gersL :36 cllr; 5 half
�ijmas ringn. 20 dlr, bårkl. 1 dlr - 60 dlr.
M ajus I. B. hanclelsman BarLolc1h Fäst-ing i sin egen graa[
uthi högchoret, med 5 fömH,rnbsta kl.; l:i,g. li0 dlr, 1 hcel- och
L \ tijmas ringningar, å, lO cllr tijman, 4i> cllr, predikstols kläde
l i>. dlr, altarkläde l 0 dlr, bijsättningen i inneri:lta sacherstian, å
12 dlr mårnm, nti 7 weckors tijcl å 3 rllr ,vecka11 1 21 d!r,
148 dlr.
Dit.o. B. collega här wed cathed. scholan sahl. he.r Andreas
Orelius ml:d förnemste kl. in i kyrkiau, och nööt efter vcu.
consist,, ocnhällige slnut alt gratiH.
Dito 2. H. contE-rfäijarens m:r JoeLirns rnoor från kyrki�!
gatan utan kl. i fattigns rnulcl efter högw. doct. tillitt,elHe gri,)tiH.
Ditn 4. B. ;.;ahl. HanH SLåls enkia från Drå.ttning�gatan
ntha.u kl. i fat-t-iga,;: mnld efter högw. doct,. tillåt.els,� gratis.
Dit.o 5. B. ] ,anclzcammcrere11 sahl. hl'rr ;\ nden; }långe til
lijka rnc<l i-:in hu�trn nthi högchoret i des c·gen grnf med ii for
nembst,o kl.; graföpni11gen för lwggL�, ,\, (i() cllr 1 120 dlr, 5 heel
tijrrws ring. fil) <lir, altrirkl. 10 Lllr, 2:rw lJårkläilen 14 dlr, pre
d.ijkstohls khido 12 dlr, bijsättn. i iunersta s,tcherstian uthi :">
weckorn tijcl för ;;a.hl. cainmererskam; lijk, ,'t, l � dlr månan, 15
dlr, --- 221 dlr.
Dito G. Betal te i,altl. hall(1elsrnans J ochirn . 'Nittfootz effter
Jefwer.-:drn lmst.rn 1Cargaretha Bugenhagen för sitt tillköptc graf
ställo i höge-horet lrnhigF·t uudn· alta.rct •100 dlr k.m:t som kiöpe
brefwet wijdare 1nentionerar och här nn till clareriug optagc1-,
·- 400 ulr.
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Dito. R. hat.tmakarons m:r Lore11tz Köllers barn fråu Drot,
ningzgalan sö<ler om med söndag� kl.; hi.g. 16 öre, 2 hall'tijrna::;
ringninga.r 4 dlr, ornbct.z hårkl. 4 dlr, -- 10 d]r.
Dito 8. R. kiämbncrs notarins sahl. 13otcius (!) Forsman in
i kyrkian med B förnem bstc kl. på lil1a gången; graföpningcn
36 dlr, 6 halftijmas ringningar 20 dlr, hårkl. 4 dlr, - 60 dlr.
Dito J 1. B. skinnarens m:r 1\fatthias Kanks sou från Kongz
gatan söder om mecl söudagz kl.; läg. 1 dlr, 2 1/4 tijmas nng.
o dlr� embetz hårkläde 12 öre, - 6 dlr 12 öre.
Dito 18. B. stadzfongden sahl. Anders 'J.'homasson från
Aningaisgatnn in i kyrldan med förnernsta ?, kl. uucler sin egon
sLeen hwilkeL grafsbillB kyrkian tiUhörer erncda,n graföpningeu
n.llP.nast. :for denna gång itr bet.alt. och ickP sielfwa grnfwens wäril<',
nemhl. /. -lG cllr, f> halftijmas ringningar 20 dlr, bårkl. 4 dlr,
GO dlr.
Dito 22. B. profcssornn mag. Daniel Aehrelin:c; i kyrkian i
sin �g1en graaf på st,onl gå11gen me<l 5 förnemsta kl.; grafiipnin
gen HG dlr, a hcohijrnas ringning 30 <lir, a.lt,arld. 10 dlr, prc
clikstohlsklii,cle 12 dlr, hårkläcle 4 dlr, bijsättningen i innersta
sackerstian nti 3 wekors tijd fl dlr, -·- 101 c11r.
Dito 23. B. slotzräntmästarens her Hans "Wiens ett barn
sampt handlingz skrifvarens Ca.rl Brochij barn i sahl. professo
rens Achrelii graf fönnedelst enkian, tillstäclielse utan kl.; liiger
ställen tillhopa - 27 dlr.
Dito 28. D. slotzräntmästarens hor Haus "\Vioni- späda barn
nLhi sahl. :Xih, Steusson Koclrn graaf, förmedclst, enkiaus sarni;y<!
kie od1 betalt. allenast graaföpuingcn - !) dlr.
Dito 2D. B. handcilsman Nils Stcnsson Kock i Rin egon· graa.f
pt'l. lill gången med ö förnämbste kl.; graföpningen rrn dll', 4
heeltijmas ringningar, tl 10 dlr, 40 dlr, precliksfaihlsklä<lA 1 2 <lir,
all.ark I. 10 dlr, bårkl. 1 dlr, - 102 cllr.
.Jnnius ö. B. faohLmästaren Anders Kees från Klös\.erågat.au
i kyrk i an med 3 förnämsta kl., på lilla. gången; gra.föppningeu
fo1drat till 30 a1r 1 3 half tijmars ringu. 12 dlr, bårkl. 4 <lir,
- 46 dlr.
Dito 15. .B. stndenten John.nnes Eninder från Klöstret i
acad. mnld och nööt. efft.er högw. doct. tillåtelse klåckorna oeh
Mrkl. gr,�.tis.
Dito 17. R Ohristophcr Brommius i högcl1orct. me<.1 alle kl.
uthi kyrkiam gr:nlf; uct.alt allenast hälft,e11 af grnföpningen HO
dlr 1 rmedan lijkot lofwadcs liortröras, 2 l1ecltijrnas ringningar
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20 dlr, preclikstohls kläde 12 dlr, altarkl. 10 cllr, bårkl. 4 dlr,
76 dlr.
Dito 26. D. handelsmans Jochim ·wit,tfoot,,; enkia i högh
choret. i <les egen grnf med alla kl.; graföppninge11 fritt., emedan
det.ta var clet första lijket, sedan grafwen kiöptes, som nedsattes,
4 heeltijmas ringning 40 cllr, predijkstobls kläde 12 dh\ altar
kläde 10 cllr, bårld. JO dlr, samma bärkläde och brnkadt vitl
bisättningen 10 dlr, - 82 dlr .
.Jnli 3. B. contellieuren Lars ·wigelius från sal. rådmans
f
i\- iltopa:i gård i Klöstret med alle kl. uthi sahl. 1·åclmans Hans
· J> la.gmans graf bcltigen i Borgmästare choret;; graföpningen (\0
tllr, 2- hedtijmas ringn. 20 dlr, Lårkl. 10 dlr, alta.rkl. 10 cllr,
100 dlr.
Dito H. B. eu stnden t från Små.Ian cl i acad. mnll med B
kl, oc-h nööt alt efter högw. doet. tillåt,ehm grn.tis.
Dito 12. H. lector scholro mag. Ioha.n Bergins in i .kyrkiau
me<l alle ld. od1 nööt heP.la begrafniugAu efft;er ven. cousisL
resolnt,ion för ;JO dlr kmt.
Dit.o 14. Il. lsr-t.ak Berg� hust,ru från Kongsgittfm söder om
metl 3 kl.; lii-g. 1 dlr, 3 halftijmas ring. 12 dlr, bärld. 4 dlr,
- 17 dlr.
Dito 15. B. sadelmakarens m:r Hans Niclas Johns gesel
från Kyrkiogat.an in i kyrkian med 3 förnämste kl.; läg. 36 dh';
5 halft,ijrnas 1·ingn. 20 dlr, bårkl. 4 dlr, bijsättningen i lijkhnset
i 11 måiiacler, it G <lir måmm, 66 dh-, - ---· 12(i dlr.
A11gnst11s Hi. B. hiiradxhöfdingen wälb. Samnel Gyllonst.ålpe
nli llcss snhl. herr faders graaf i högchorN med alla kl.; graf
öpHingen 60 l1lr, 4 heeHijmas ringn. 40 cllr, prndikstohls kläde
12 <lir, alt.ark!. JO <lir, hi'\.rkl. '1 dlr, bårkl. brukat ,vid hijsH.tt
ni11gA11 4 dll', bijsHttningen i jnnersta ,rnclwrstio.n ut-i 4 mii,nader,
i:1, 12 dlr rnånan, 48 dlr, - 178 dlr.
September G. B. Siähle hospitahls predikantens herr -�:ric:11
Swdii lmstrn in i kyrkian med 3 kl.; läg. 3G cllr, 8 halftijrnas
ringn. 12 cllr, bårkl. 4 <llr, -- 52 dlr.
Dito 7. B. sacellanus från Kårpo herr .Jonas \Vrigstadin� i
sahl. Tolpos graaf uth med cousi t. döör med 3 kl.; graföpnin
gen 36 dlr, 4, halftijmas ringn. 16 dlr, bå.rklädet 4 cllr, - 56 dlr.
Dito 12. U. harnlehnans Cl1ristovher Ji'ranckz och not.a.riens
i rådsb1gun herr ,fohau l\filt.op:Bi barn sö1for om nLhan kl.; lii.g.
1 dlr, tillhopa 1' t.ijmas ring. 2 <llr 1 bårkl. :cl ,lir, --- u dlr.
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Dit,o 21. B. lrnndelsman,;; }fatthin.s 'l'eAtz dotter in i kyrkian
med 3 fomembsLe kl.; läg. HC dlr, f, halftijmas ring. 20 dlr,
bårkl. 4 dlr, - GO <llr.
October 8. B. ep prästman från Ung,1.rn med 3 kl. 11thi
norr k_yrckfarstugnn under tra.ppornc, och nööt eft.er högw. herr
biskopens samt högw. doct. godtfinnande alt gra.tis.
Dito 20. B. borgmiistarens herr Laurentii Brochii effterlef
werska i sin egen graf på stora gången med alle kl.; graföp
ningen 36 dlr: 2 1/·� tijmas ring. 25 dlr, bårkl. 10 dlr, -- 71 dlr.
Dito 28. B. choralis her wed doomkyrkian herr Simons
"\Vaccenii faar frän Biskopz twärgatan med 8 kl. oeh nöiit cffter
gamblR praxin samt högw clo<:t. sarnt,yekio alt gratis.
Xovember 4. H. notariens i den högl. kongl. håffrätt herr
ErnesL Dunean;:: swärmoor, iempte hans lilla son ut.i sahl. assos�.
Eken bergs graaf på lilla gången mod alle kl.; graaföpningen för
l,eggG lijken G4 dlr, 2 \'� t.ijmas ringu. 2fi dlr, alfarkl. 10 dlr,
bå.rkl. 4 cllr, - 08 dlr.. .Dito 11. H. �mhl. Sigfred I,arssons ouki,t från klöstret in i
kyrkian med allo kl.; grn.föpningcn på. lilla gången öti dlr 7 2 uI 2
tijmas rirign. 25 dlr, bårkl. 10 dlr, - 71 cllr.
Dito lö. B. sahl. assessoren, herr Nicolai Litzens son tillijka
med sahl. häradzhöfdingeus Eimilrui son nti des egen graf i hög
choret med alle kl.; grnföpningen för sahl. assess:ns son 30 dlr,
men för sahl. hämdzhöfdingens son a,llenast 15 dlr, effter han
hlcf på l.tndet förd!:, 2 :! tijmas ringn. med alle kl. 2ö dlr, 2
tijma med 8 kl. giör tillhoprt 2!:l cllr, 2:no Mrkl. 8 dlr, - 82 dlr.
Dito 17. R hMfrätz notariens Dnnca.ns s1iäd,1 barn i sahl.
Eekenlwrgz graaff uthan kl.; liig. 9 cllr.
Dit-o 18. 13. profcss:� mag. 8teens barn uti sal1l. räntmäst..1rens Girstem, graaf i högchoreL ntan kl.; gra.föpni11gen 80 dli·.
Dito 28. B. secl'cterens i den kongl. håfrii-t.t her ,Johan
Galn-ielssons systerson från Slot.zgafam söder om uthan kl.; läg.
1 G öre: kl. 16 öre, bårld. 6 öre, --- l dlr 6 öre.
l
Dito 2\). B. studiosus (lus ''orams Gla.dbom med 3 kl. in i
kyrkian på stoora gången; graföpningen 36 dlr, 4 halftijmas
ring. 16 cllr, hårkl. 4 dlr, •·-- 56 dlr.
Dito 30. 13. assessoren i elen högl. kongl. håfrätt, wälb. herr
�-:lias Stfnjrenskiölclh i sin egen kiöptc graaf med o klockor;
graföpningcn 60 dlr, 4 heol och
!. tijmas ringninga.r 45 dlr,
prulijkstohls kliide 12 lllr, a.ltarkl. 10 cl.lr, bårkl. ,1 dlr, ett
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dito brnlrnt wed bijsättningen å 4 dlr, bijsiittuingL'n i i1)1wrsta
sacherstia.n ut,hi sex månar, å 2 rix<l. månan, 72 dlr, ··· 207 dlr .
. December 21. IL stucliosus d11s Anclrca;; Dryander in i kyr
kian på stora gången med 3 kl.; läg. 36 dlr, \/� tijmas siähl
ring. allenast betalt å 4 dlr, men dhe andra fyra halft.ijmar med
Lijsättningen i lijkhuuset nöötes effter clomcapitlet-s resolution
fritt, bårkl. 4 dlr 1 - 44 dlr.
Dito. B. en pijga från sahl. rådmans Så.gers enkias, iempte
Anders Brandtz barn i samma kista lagt, från Klöstret norr om
nthan kl.; lä,g. 1B öre, kl. 1 6 öre, bår kl. 6 öre, - 1 dlr 6 öre.
(Under året begrofvos 100 mÄ.n, 133 kvinnor, 166 barn,
summa 388).

Anno 1693.
J anuarins 10. I:fogrofa d:ni Magni Alms hnst,ru och späda
barn från Tafvastgatan med 5 kl. uti sin sahl. swä-rfaders doct.
Enewaldz graaf i högcho1:et belägen; grnföpningen 60 dlr, 2 heel
och 1/2 tijmas ring., å 10 dlr tijman, 25 dlr, Mrkl. 4 dlr, •89 dlr.
Dito 20. B. landzhöfdingen från Wästerbotn den högwälb.
herr Arwedh Horn i sahl. Stålhanske11s graaf med 5 kl.; graaf
öpningen 60 dlr, 3 heeltijmas riug. 30 dlr, predijkstohls kläde
12 dlr, altarkl. 10 dlr, -- 122 dlr.
Dito 22. B. ö[werstinnan[s] på Liesniemi Gnsta( Horns frn
moder med 5 kl. in i kyrckian; och hkf graföpningen till hälf
ten betalt, 11, 30 cUr, efter bHm:to lijk straxt offtcr begrafoingen
bortfördes; 3 hcoltijrnas ring. 30 cllr, a.ltarkl. lO cllr, prcdijk
stohls kl. 12 dlr, bårkl. 10 dlr, - 92 dlr.
Dito 25. B. rådman sahl. Wilhelm ·wargentin i sin sahl.
swärfaders Jochim Wittfootz graaf bclii.gon nti högc:horet med G
kl.; 2 heel och 1/9 tim. ring., bårkl. 4 dlr, - 89 dlr.
Dito 27. B: "conterfeijarens m:r J ochims barn från klöstret
söder om utan kl.; läg. 16 öre, kl. 16 öre, - 1 dlr.
Februarins 17. B. stndiosus dns Joh. Pitulander uthan kl.
i acad. mnld effter högw. doct. tillåtelse för des fattigdom grn.t.if'.
Dito. B. st.udiosus dns Joachimus uthan kl. i acad. muld
efftcr doct. tillåtelse för des modellösheet skull gratis.

