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.
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Dito 28. .B. professorens wed don kongl. acad. höglärde
mag. David Lundz späda barn i högchoret uti högw. doetoris
graaf och betalt graföpningen 6 <lir.
:lJartius 2. B. smolandus clns .Johannes N. med 3 förnämsta
kl. in i kyrokiirn på stoora gången, och nööt, efher hiigw. bisko
pens samt doct. sam tyckie för sin fatt,igdom f'-kuld graföpningen
för 18 <lir, men kl. aldeles fritt; bårkl. 4 cllr, - 22 dlr.
Dito 29. B. handelsmans Carl Schefers späda barn in i
kyrckian wed consist. ntlrn.n kl.; betalt alle11a!,.t lägerstället n dlr.
Dito. B. belät.lrnggaren m:r Hans H,osenstcen från klösh'd
norr om utha,n kl., och niiöt effter hiigw. cloct,. tillåtelse för des
fat.t,igdom alt gratis.
· Dito 30. R. . sccretelra]ren wed rådstugun sahl. Olam, Rhe
zelius in i kyrckian på lilla gången med 5 kl.; graföpning,:n i.30
"
•
'
hJmas rmg., b ar·kl ., -- 6r-;o dlr.
<llr, �O 1i�
Dito 31. B. advocaten wd <len kongl. håffrätt sahl. Nils
Hööck in i kyrckian pä lilla gångcu mecl 5 kl.; graföpningen
Bfi dlr, \'� t. ;,:jählriug. med 3 kl. 4 dlr, 1 1;'4 t. ring. wed begr.
med 5 kl. 12 dlr J. 6 öre, bårkl. 4 dlr, -·· 56 dlr 16 öre.
Aprilis 6. B. medicinre doctorn wed denne kongl. acad.
sahl. Elias Tillanclz uti sahl. biskopens Rothovii graaf med sahl.
professore1is mag. Danielis Achrelii enokias samtycke på stoora
gången med 5 kl.; graföpningen 36 cllr, 4 heeltijmas ring. 40
dlr, bårkl. 4 dlr, prcd. kl. 12 dlr, altarkl. 10 dlr, S<'X weckors
bijsättnii1g i innersta saclrnrstian, å, B dlr w·ekan, 18 dlr 1 120 d.lr.
Dito 7. B. studiosus dns .Jsrael l\falmheek iu i kyrckian
på stoora gåugen med 3 kl.; gr11fo1n1iugen 36 dlr bårld. 4 c1lr,
111e11 ringningar niiöts fritt efter högw. doct. f,illåtelse, • · · 40 dlr.
Dito S. B. Jacob Halis med sin hustru och 3:no sine mti
gnrs barn i samma kista lagda från Ta.fwast. twärgatan under
:,;iider trappan med B kl.; läg. 12 cllr, 4 ha.lftijm. ringn. 16 <lir,
t:wem1e bårkl. 8 dlr, - 3H dlr.
Dito J 1. B. sahl. baldberens m:r Petter Stake· dotter från
Kyrkiogatan in i kyrckian med 3 kl.; graaföpningen 36 dlr, ;3
halftijm. ring. .12 dlr, bårkl. 4 dlr, - 52 dlr.
Dito 13. B. suhl. choralis herr .Tacob Kihlos dotter frå.n
A ningaisga t.lrn,n m1an kl. norr om, ofter högw. doct. tillåtelse
grnlis.
O

:rnn
Dito lö. B. rectoris magnifici höglärde mag. Svederi rliiii
fötlde barn ut.hi sahl. Fästingens grnf ut.han kl., doch betalt
graföpningon --· 12 dlr.
Dito 18. B. borgarens Matz Hållo� hustru i d0s cgeu kiöpla
graf på lilla gångQn med 3 kl.; grafopJJingen '313 illr, f> half
tijm. ringu. 20 dlr, bårkl. 4 dlr, - 60 dlr.
Dito 20. R bookbindaren sa.bl. m:r Baltzar Gebb�u·L.z från
Biskopzgatan 111 1 kyrckian p;� stoora gången med 3 kl.; gmf
öpningen 36 dlr, :l heeltijm. ringn. I G dlr, bårkl. 4 <lir, -56 dlr.
Majns 1. D. assessorens i den högl. kongl. håffrätt ,välb.
sal1l. OloE ·wa.llenstiernas enckiefrw från Kyrekio l,wärga.ta.n i de;,
egen graaf. med 0 kl.; grnföpuingeu (i() <lir, 4- hcclt,ijrnas riugn.,
i1, I O dlr tijman, 4U dlr, predijk1:1t,. klii.LlP. I 2 <llr, alta,rld. 10 dlr,
bårkl. Hi dlr, --- 1 a2 11lr.
Dito 4. B. mnnsterskri(waren .Jaeob For;-;t<.,en i k,rrckian
med 5 kl.; grnfiiJm, 36 rllr, � tijmas ringH. 20 dlt\ bå!'kl. 1 cllt',
GO dlr.
JJit.o �il. 13. assess. i deu högl. kongl. 11.Hfrät,t herr ,Jnnlo
\Vichelgreen med 5 kl. i höge horet; graföpn. GO cllr, ,1 tijmars
ringu., a 10 dlr tijman, 40 <lir, pred. kl. .12 dlr, altarkl. JU dlr,
bijsättning i innersta sacherstian i siu wekor, betalt allena om
wekan 1. dlr 16 öre, effter wederbörandes got.tfirniande, ,:;om gör
10 dlr lG öre, bårkl. JO dlr, - 142 cllr Ui öre.
Dito 28. B. jnspectorcu öfwer Lyska siötullcn wälh. Didrich
J,ejonberg uti :::in kiöpta graf hcliigen wed ko1Jgl. stoolar på
�t,oora g,\ngen, med 5 1, l.: grafö i,11. BG dli· 1 J ti.i mars ring11. 40
dlr, precl. k 1. I 2 dlr, bårki. 10 dlr, altar kl. .I O cllr, sex månar:,;
bijsäU,ning i iuucrsta sacherst,ian cffter hiig. hijskopous och clod..
goltfinnaudc nit1tii:. månau för en rdlr, 3G dlr, - 144 c1Jr.
Dilo BJ. B coacljutor i lUrnitho herr Jacob Crcamkr in i
kyrckian med 13 kl., och intet mdir betalt for lägcrstället än
allene 20 dlr; men klåckorna och bårkl. uööt grat.is effter hög
wyrdige doctoris godtfinnaude, ty hät· nu allena npföres 20 dlr.
Jnnins l. R bookhållarens Johan Holms dotter wed kyrc
kio.n söder 01;1 med söndagz kl.; läg. 1.G öre, 2 halftijmas ringn.
4 dlr, bårkl. 2 Lllr, - G cllr 16 öre.
Dito 11. B. tyske skieppare'!l Ha11s Kröger på stoora gån
geu i kyrc:kians rn urade graaf, den af sahl. rådmans Halls I'lag
mans arfwinga.r till kyrekiau ehrkiendt. är för des IJ(•grnfuiug,
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hwilko11 sedermehra. sahl. Krögcrs ii.nckia för ett.hundrade och
tiugu dlr kmt kiöpt, på det der icke måtte någon inläggia.s,
hwarföre grafopniugon och i liem:te summa inräclmadt, blef efft.er
<len gmnhla praxin; 4 Ljrnars rir1gn. med ö kl. 40 dh- 1 bårkl.
10 dlr, bijsätt.ninge.·1 i inuerst.a sachcl'stijan i 3 månaders tijll
36 dh:: - 20G dlr.
Dito 1 tt B. regementzskrifwaren Arendz i vice pnesid. sahl.
munchens chor i kyrckian: egen graf med 5 kl.; grafopn. GO
lllr: 4 t.ijmars ri11gn. 40 cllr, bårld. 10 dlr, bijsä.ttning i lijk
cammaren i sin wekors tij1l 10 dlr 16 öre,
120 cUr 16 öre.
.Julim; 8, B. tyske bDsökiarens Olu{ Skougmam; btun 1 spitcla,
från Rådstng11gata11, söder om ntlia.n kl.; läg. 16 öre, kl. 1 ti öre,
1 dlr.
Dito 22. B. :::karprätlare11s pijga från F.'Hgati\nda11 i fat.t.ig
nrnl1l uthan kl. gratis,
Dito Hi. H. advoet1Hlscalc:us i dem kongl. håffräit Carl Bro
c::hi:i barn i ;,;ahl. camm[or]ereus Hanges graf med ö kl.; graföpn.
· -·- BU cllr.
Dito � 7. B. asRess. i elen kongl. l1åffrält herr .J acou "\Val
stenii hunsfrn i högchoret i sahl. cammrerens Banges graf med
5 kl.; graföp1. 60 dlr, 4 tijmars ringn. 40 dlr, bårkl. 10 dlr,
altarkl. 10 dlr, predikst. kl. 12 dlr, bijsättning i en månad i
innerst,R. sacherstian 12 dlr, - l 44 d!r.
Augustus 4. B. acad. qmestoris Gnclmund Höökz barn i sin
sahl. swärfa(krs as::;css. T,it?:ens graf i högchoret nthan kl.,; graf
iipu. ;H) dlr, '. ·� tijmas siählrillgn. me<l o kl. 1> dlr 1 bårld..l dlr,
/.Hi <llr.
ScpLemuer 21. 13. vke dulman Anclcrs }falmeliu frun 8lot.z
twärgata11 i kyrckian med 3 kl. på stoora gången; läg. :3fi db·,
2 lijman; ri11g. LG dlr, bå.rld. 4 c1lr, - ·- GG cllr.
Dito 22. B. sadelmakaren m:r J [ans Hässe från Aninga.isgat.
söder orn med söndagz kl.; läg. 1 dlr, 1 tijmas ring. 4 cllr, bi'trld.
4 cllr !) <lir.
Dito 27. B. smedens m:r Petter Ertmans barn från Aning.
gat.. söder om ut.han kl.; läg. lG öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre,
-- 1 dlr G öre.
Dito 28. B. rådmans Baltzar Schult.z barn i högchoret
dlr1 b&rkl. 2 cllr, - 32 dlr.
nlhan k1.; graföpn.
Dito 28. B. handel,;man Niclas Schultz barn från Klöstertijmas
mellangat,an i högchoret ndrnn kl.; grafiivn. BO dlr: 1
Ho dlr.
�iählring. med 5 kl. ö dlr 1

:-rn
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October 7. D. redoris ma.gnifici högL profoss. mag. David
Lundz dotter uthi högw. doct. graf i högchoret uthan kl.; graf
öpn. 18 cllr, 1. 2 tijmas siälilring. med ö kl. f> dll', bli.rid. 2 dlr,
---- 25 dlr.
Dito 11. B. r,it.ad7.fo11gcleus Erieh 1\filtopt:ei hustru i sii1le1·
kyrckiefarstngnn me<l ö kl.; liig. 18 dlr, 1 2 tijmas ring. 20 dlr,
bårkl. 4 dlr, - 42 dlr.
Dito 12. B. acad. wachtmästaren Sarcovins mecl 3 kl. i
acad. mnld; bet.alt alleurt för 2 lmlftijmas riug. m,1d större kl., å
� dlr halft.ijman, 4 dlr och nööt de amlre kl. med bårkJ. gratis,
'1: dlr.
Dito. 13. rådmalls Anders Prylz barn i kyrckian på stora
gitngcn uthan kl.; graföpn. - !) cllr.
Dito J 5. R assess. i den högl. kongl. håJfrätt wälh. Stål
hanskes hnsfrv i kyrckia.n mecl 5 kl.; grnföp. till hii.lft.en bet.alt
30 dlt·, efter lijket straxt blcf b,1rtfordt, H tijmars ringn. BO cllr,
hårkl. 10 c111·, hälft.en för preclikstolt:-ld. G dlr onh hälften for
altarld. 5 dlr, efter !lhe alliest. brnkallP.s dagel. wcd hennes kougl.
maijt. sorgcl. tillfälle, ---· 81 dlr.
Dito 18. B. regementz skrihvarens Anvecl Litzens döfödt
barn söder om nthan kl.; läg. betalt allenast J 6 öre.
Dito 22. B. haudelsman Hindrich Wittfoot i högchoret nthi
sin sahl. faders graf under altaret med 5 kl.; graföpu. G0 dlr,
J tijmars riug11. 40 dlr, bårkl. l 0 dlr, -·-· 1] 0 dlr.
Dilo 2ti. D. stndiosns cl. Ln.urent. Lithovins i l,yrkian pit
sloora gtrngen uthan kl.; graföpn. ;36 dlr, 1, � tijrnas siählring. 1
40 dlr.
1llr,
Dito. B. skrtiddare11s m:r 7'acharias Linngz späda barn från
Aningaisgatan, söder om utlrnn kl.; liig. 16 öre, kl. 1 H iin',
1 dlr.
X ovember 1. B. advocatens i elen kongl. liMfrä.tt wälb:dP.
Anders Lindz moder samt profoss. mag. Daniel .Achrelii enkias
dotter nthi sahl. biskopens Rothovii graf på stora gången; graf
öpn. för bägge 54 dlr, 3 tijmars ringn. med 5 kl. 30 dlr, bårkl.
10 tllr, bijsättningen i innersta sacherstija.n 5 veckors tijd, a
3 dlr vekan, - 109 dlr.
Dito 3. B. apothecarcns Rolous späda baru i kyrkia.n Jiå
lilla gå.11gen nthan kl.; läg. 12 <lir, 1 ·� tijnrn.s ;;;iälring. 4 dh·, •·
16 cllr.
1

1
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Dito 7. B. t,t1lbkrihvar.-·11s Johan .Jnslenii husfru från Mhtä
jerfwi sö,ler om med 3 kl.: ]äg. J <llr, 1. t.ijmas riugu. 8 dlr,
bårkl. 4 <llr,
13 dll'.
Dito 21. B. regernentz fältskiärns Johan DelphcndaJs späda
barn i kyrkian nthan kl.; gmfiipn. 12 d]r.
Dito 29. Betalte landzcarnmereren ,Johan I{iämpe för sitt
späda barns sii.ihlring. :l_ ·, tijma 7 dlr 16 öre.
December 7. B. choralis här wed domkyrkian herr Jonas
::\Ienanders dot.ter i kyrkian wed fonten uthan kl. och nööt alt
effter wanligheeten gratis.
Dito .14. H. handelsmans Christopl10r Franeks späda bam
från klöstret Höder om utlrnn kl.; li.ig. - 16 öre.
(Under detta år hogrofvos 96 män, 8!.J kvinnor och 134
barn, mmma BHI).

Anno 1694 .
.Januarirn, 13. Begrofz advocatens sahl. Esains Brmms barn
Idm Hindrich Jöranssons på Kyrkiogatan i kyrckian på stoora
gången uthan kl.; graföp. 18 dlr, ',' � tijmas siälringn. med 3 kl.
4 dlr, bårki. 4 dlr, ---· 26 cllr.
Dito �2. R 1·åclmans sahl. Bertil Jöransso11s euckin, i kyrc
kian wed ston1. döron med 3 kl. och nööt alt fritt efft.cr kyrn
kiorådotz enhi:i.lligo sluu t.
Uito 2G. 13. contellienrens Johan Haa<:lrn hnstru wed stoora
siöl,Ltllen 11t,i Brich John.1:ssons graa.( på lilla gången med 5 kl.;
grnföpn. i:l(i dlr, 2 tijmars ringu. 20 dlr, bi'trkl. 10 dlr, -· GG dlr.
Februarius 1. Il. en gammal fä.bagge från R.ys;.;lmcken i
fattig inuld mecl små kl. gratis.
Dito 3. B. smedens m:r Petter Suudmam1 barn från Råd
stugugatan söder om uthan Id.; ]äg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl.
12 öre, - l dlr J 2 öre.
1\lartius 2. B. öfverstens nncler infanteriet wälb. Ha,ns Hincl
rich Ribbinclers dotter från Klöstermellaugatan i sahl. vice pn:c
sid. )Junckens graf ut-han kl., graföpn. 30 dlr, l tijmas siiihlring.
med 5 kl. 10 dlr, bår kl. 4 clli·, - 44 dlr.
Dito 4. B. jnspectorcn • öfwer små tnJlarne Olof Edner i
högchoret med ö kl.; graföp. 60 dlr, 4 tijmas ringu. 40 dlr,
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härk l. 10 lli r, bi j�ätt.ningen i innersta saeherstija,ll i 2 mihmr od1
on wccka, å. 2 riksd. månan, 27 dlr, --- 137 dlr.
Dito 1 o. B. mag. ,T osephus Lanr.:ims i kyrk i an med 5 kl.
ut.hi vice pnesid. .l\fonckens chor wed fnnhm och 110öt ah fri1,t
effter vener. c:-onsist. resolntion.
Dito 20. B. måhlarens m:r Johan Sal tbergz dotter från Ta.f
wastgatan söder om med små kl.; läg. 1 dlr, kl. 16 öre, bårkl.
6 öre, - 1 dlr 22 öre.
::\fartius 2 6. B. acad. befalningznrnns Salomon Möllers barn
från Nytorget ntha.n kl. söder om ]äg.; 16 öre; kl. 16 öre: 1 dlr.
Aprilis 2. B. haudelsmans Hindrich Tolpos späch barn i
kyrckian wed sioora. ilören ntha.n kl.; grnfiipn. f) dlr, \.J lijmas
siH.hlring. med 3 kl. 4 cllr, - 13 dit.
Dit,o I O. B. 2\fathias Huma1ander fri.\,n Aning. mclh111gatan
söder om med 3 kl.; läg. 1 dlr, 1 1/. 9- tijrna,s ringn. 12 dlr, bårkl.
4 dlr, - 1 7 dlr.
Dito l4. R handclsmans Johan }-färtens so11 i högchorct
uthan kl._: graföp. 30 dlr. 1,. -·> t.ijmas siälilriugn. me<l 3 Id. 4 cllr,
bh·kl. 4 dlr, - · 38 cllr.
Dito 17. B. borgaren Mårthen Schultz från Aningaisgatan,
söder om med 3 kl.; läg. 1 dlr, 1 1/� tijmas ringn. 12 dlr, bårld.
4 dlr, - 17 cllr.
Dit0 19. B. Claes 1:::iyfring från Slotz twärgatau söder om
under sin egen steen med 3 kl.; läg. 6 dlr, 1 '\\ tijmas ringn.
1-:1: dlr, bårkl. 4 cllr, - 24 cllr.
Dito. 13. profcs.sorc·ns wcd denne kongl ar.all. mng. l\Iagni
8teeu:,; späda lmrn i högchorei uthan kl.; grnfop. 18 d.lr, 1 tij
rnas siä.Iringn. med 6 kl. 10 dlr, - 28 dlr.
.Dito 21. B. stucliosus dus Leimontin söcler om med sörnhigs
kL; läg. l dlr, J tijmas ringu. 4 dlr, bårkl. 4 cllr, - D dlr.
Dito �2. T1. academiro räntmästarens Uudnrnnd Hökz späda
ban1 i sin sahl. swärfaders assessorens i den ko11gl.,,)1åffrätt herr
Kicolai Litzens graf belägen i högchoret uthan kl.; graföpn. ] 8
dJr, \'� tijmas siählri11gn. med ö kl. 5 dlr, bårkl. 4 dlr, 27 dlr.
Dito 2G. B. capitein lieute11a11ten Heinholt Hans Reinikin
med 5 kl. i kyrkian })å stoora . gången; graföp11. BG dlr, 3 tij
mars ring. 80 dlr, bårkl. JO dlr, -·- 7(i dlr.

Dito. R lectoris mag. 13ergii cnkia i kyrkian wed stoora
dören med sitt barn i samma kista lagt, uthan kl.; läg. 36 dlr;
1 ·� t.ijmas siählring. 4 dlr, bårkl. 4 dlr, - 44 dlr.
Dito BO. B. borgaren .Jacob Mobaak frii n .Åijal�1ga.tan si.irler
om med söndagz kl.; läg. 1 ulr, :\ '4 tijmas ringn. 3 dlr, btirkl.
4 dlr, - 8 cllr.
::\fojus 1. B. professoreu primarins theol. wed detta nnive[r]
sitetet sa.mpt pastor civitatis doctor J acobns Flachsenins i sin
egen kiöpt.[n.] graf l,eliig<'n nthi hiigchorct ,veclh alt.aret rneLl u
Id. och nööt efter en gammal pra.xin alt fritt.
J)ito 4. H. assessoren� i dhcm hDglofl. kongl. håffräU La.u
°
rent,ii .Hromrll i mohr i högchorct, med 5 kl.; graföpningen alle
nast heta! t ao dll', emedan Jijkot straxt efter begrafuingen är
l,ortfordt t.ill Rimmitto, 4 hela Lijmars ringuinga.r; å 10 cllr lij
man, 40 dlr, bårkl. 1 0 dlr, 1.iijsät,tningen i innersta !:'adwrst.ian
sex wcckor� t.ijdh, .'.1 ;:>, dlr weka.n, 18 dlr, - \.l8 rllr.
Dito 8. B. assc�sonrn i ,len höglofl. kongl. lu'i.ffrät,t !10rr Her
nrn,11 "\Vihl,ling nt,i högclwret i kyrckia11s graf cch bet.alt för grnf
öpningen 60 dlr, 4 heel tijmars riugningar, ,'i. 10 c1lr tijman,
40 dlr, bJrkl. 10 dlr: bijsMtningen i innersta saeherstijan 4
wekor, å 3 dlr, 12 dlr, -- 122 dlr.
Dito lo. Betalte handelsmans Mårthen Arpz änckia för ställe
hon till sin förra Jagfängne graafz uthwijdgande aff kyrkiaD kiörit•�
oeh kiöpebref\vet nogare mentionerar - 140 dlr.
] )ito. 13. lrnndehnnan ::\Urthon Arp i sin graa,[, belägen nt.hi
Borgmiistar"ehorct, med ö kl. och bercchrw.t, graföpniugen frijt
motL dhB 140 dlr kmt., som för grafstydrnt gafa; 4 heHltijmars
ringningar, 11. 10 dlr Lijman, 40 (llr, hi'.\rkl. 10 cllr, bijsii.ttningen
uthi innersta sad10rst.ijan a wekor, iL 3 tllr wrkan, D cllr, --08 cllr.
r
Dito 31. R stndiosm1 clf s Anclrea.s Berlin in i kyrckian
rnc11h B kl.; läg. på gången 36 dlr, 4 halfti,inrnr 1 li <llr, hårkl.
4 dlr, - 5G dlr..
Dito. B. stndiosus dns Petrus Marlin under samma ringning
söder om och bet.alte allenast lägerstället 1 dlr för dhes fattig•
dom skull.
Junins 1. B. studio,us c1iTs Andreas Bergh in i kyrckia.n
med 3 kl. 11å �tora gången; grn.fupningen 36 dlr 1 4 halftijmars
ringningar 16 dlr, bårkl. 1 dlr, bijsiLttninge11 nthj klåck c:horet, i
B må11acler, A 3 dh· rnåmm, !) dlr, - 65 dlr.
I i.i

Dito 2. 13. kardwangma.karen Hermau 3-lobak:;r, 8päda. barn
söder om ut.han kl.; lägerst. 8 iiro.
])it,o u. B. lrnndelsman Thomas l\faas nthi sahl. ·walterstolp><
graaf belägen i Dorgmäst.arechoret i k:yrc:kian med 3 kl.; läg.
60 dlr, Ö heeltijmas ringningar 24 <lir, bårkl. 4 <lir, een mårrndz
bijsättning i lijkkarnmaren 6 dlr, - 9-1 clh.
Dito 11. B. Andert Hoscreus från Ryssbackan, norr om med
små kl.; lä.g. 1G öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 ör-P, -·- 1 cllr 6 öre.
Dito 1 !). D. medicin:-e professore1Js Achrelii änekia jem pte
elo<1nentim professorens Daniels Achrelij änckia och hennes barn
i dheras lagfu.ngrw graaf på sLoora gii11geu rnecl 5 kl.; lägerst.äl
len for trenne lik �)() dlr, 4 lwcltijmas ringniii�r 40 dlr, H
mil1Htl'S l>ijsiitt,ningh för sahl. Achrelii änekia, ,i 2 rdlr må.ua11,
3G dlr, bitrkl., 3 styclrnn, 16 11lr, -Dito. D. borgaren:,; l\Iathz "\1ilijks barn rr:m Tawast.twi.i!'gatan
norr om meJ små kl.; Lig. 8 öre, kl. 1 i.i öre, bå.t·kl. 6 öre, - •
30 öre.
Dit.o '.dfi. H. pcruc.lunalrnron SLa.ffan l\Inj,::rs inågh iu i hyn::
kiau på stora gångeu, uthan några, wanliglL ueremonier, där medh
och betalt läg. 36 dlr, 1• 1� ti jmas ringn. medh 3 kl. 4 cllr 1 bårkl.
4 dlr, - 44 cllr.
Dito 30. B. snickaren mester Johan Holm från Klöstret
;,öder om uthan kl.; läg. 1 dlr, Id. 1 G öre, bårkl. G öre, - l
dlr 22 öre.
Julius D. B. ooconomi herr Ramnelis Aliu1i sp�icla dotter i
siu sahl. faarfaclers g1•;1 af på stora, gångeu ut han kl. och ni}!it
effwr oen gammal 1iraxin fritt.
Dito 1 �- }3. contor[oia.re11s t!.wst,er .l1H·hims lmru från Klö
stret söclc-r om mecl srn{l, hl.; läg. J fi iire, kl. 1 G ört' 1 h,\rkl. G
Öl'f\ • · 1 dlr 6 öre.
Dito 17. R. klil.ukaren här wccl clornkyrckian dus .Pet.r m,
Borgius med i3 kl. nti söder kyrckiofarstugun och nööt effter
ven. con:;;ist. resolution alt frijt..
Dito 21. B. een nthfattig -tndeut, från snickar•:n mest.er
Anders Bromans i acad. mull, ut.an kl. gratis.
Dito 27. .13. smedens mester Petter Sundma.ns swä.rrnoder
från Rådstngugat.an söder om med scmclagz kl.; läg. 1 cllr: l
t,ijma.s ringnirig 4 dlr, embets bårkl. 12 öre, -- f> dlr 12 öre.
Dito Bl. H. skreddaren mest:r .facob l.3iörbeck frän Anin
grus mellangata11, söner om med söndng;,; kl; läg. 1 dlr, ::.' ! Lij
mf1i" ringn. 3 dlr 1 r.rnbet.z bårkl. .l 2 iin•, -· 4 dlr 12 öre.
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Angustus 14. H. landzLöfdii1gen frtm Osterbotn her Gnstaff
Grnss mF.d 5 kl. uthi dhes egen graal' i högehoret belägen;
lägt0rst. (iO dll', 3 heel t.ijmars ringn. 1:10 dlr, btirkl. JO ,Hr,
hi1lften af predikstohls khide G dlr, som oeh a[ alt,ukläde u dlr,
111 c=tlr.
September 14. B. Johan Krydmans äuckia från lHätäjerfwi
söner om med söndagz kl.; Iäg. 1 dlr, ,i_·4 tijmas ring. 3 dh\
bårk1. 4 dlr, - 8 dlr.
Dito 18. B. Christer Gäfwert.z barn från Tawastgatan söder
om utan kl.; liig. 16 öre, kl. 16 öre, -·- l cUr.
October 1 1. H. rn10landns dns ,Tolrnnnos 'forin i kyrckia.n
på st-ora gången nwcl 3 ld.; higcrställe allena.st betalt 3(i dlr:
men ringningi1rna och bH,rkl. uööL fritt för dhes fattigdom skull;
3G dlr.
Dit.o 11. B. bokbindarens mcs1;er Lorentz Röiers späcla, ham
i kyrcki,1.11 uthi sin swärfaders gra.af på storn gången nthan kl.;
li1gerst.
18 dlr, 1" tijrnas siählringniug 1 dlr, - 22 dlr.
Dii,o Hi. B. · befal111i11gzmaus i Kårpo Matthias ],'Jynrn.ns änc·
kia fr:1.11 Dirilrnla gatan i kyrckian med H kl.; lägerst. allenast
betalt till hälften 18 dlr, emedan lijket genast efter begrafnin
gen bortfördes, en 1/., tijmas ringning 4 dlr, - 26 dlr.
October 17. B: - rådman Iacobus Iacobi i kyrckian medh 5
kl. i sin egen lagfångne graaf på- stoora gången och nööt alt
til helften effter ven. eon sist. resolntio11; lägersf 20 c1lr, 2 beela
och cc:Jn ha.lf tijmas ringn. för 15 dlr, bårkl. 5 dlr: - 40 dlr.
Dito 20. B. smedens mester .Petter Snnclmans 2:n<: små barn
söclr�r om uthan kl.; läg. Hi öre-:, kl. 16 öre, bå,rkl. G öre, - I
<lir G öre.
:'{overnber .I.. H. capLrns i clhen swiinska församlingd1 mag.
,Joachim Fiisl.iugz hnstru i dhes sal. fn,clors gra.af i Korschord
rnedh ö kl. och 11ööt, alt frijt efter een gammal plägsP-ed.
Dilo H. R. jnris professoris Swederi barn i dhes swärfaden,
graaf uthi Korschoret uthan kl.; lägorst. 30 tllr, 1.·., tijmas :1iähl
ringuing med 5 kl. 3 dlr, bårld. 4 dlr, - 89 dir.
Dito G. B. assessoren i dhen högl. kongl. håffrätt hr .Jacob
"\Valstenius uthi cammererarens sahl. Bitngens graaf belägen i
högchoret med 5 kl.; lägerställe 60 dlr, 3 heel tijmars ring11.
30 dlr, bårkl. 10 cllr, 3 weckors bijsättning i innersta sacher
stian 9 dlr, - 109 dlr.
Dito 1 l. B. profrssorcns ma.g. Magni Steens 2:ne barn i
högchoret uthau kl.,: lägerställe för hwart barn 30 dlr, gör till-
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hopa (i() dlr 1 cen tijmas siid1lringniug för l•iigge 10 dlr, liihkl.
4 dlr, - 74 dlr.
Dito 20. D. snickarenf! mester Anders Droma.11s hustru från
Aningitisgatan söcler om med söndagz kl.; Jägcrst,. l dlr, l t ' 1
tijrnas ringning 5 dlr, gillets bå.rkl. J 2 öre, - (i dlr 12 öre.
Dito 28. B. ciemnärcns Hans Hörlingz späda bam från
Klöstret, i dhes egen arfgraf på lilla gången uthan kl.; lägerst.
allenast betalt --- 9 dlr.
Dito 30. B. pr.ofessorens högehrewördige mag. David Lundz
trenne späda, barn uthi sahl. doci:,. Jacob Flachsenii graaf1 i
högchoret belägon, med 5 kl. och betalte for bem:1fo trenne barm
lägerställeu GO d.lr cffter ven. consist. rPsolut-ion, 3 hecl tijman
ringn. 30 dlr, bår kl. 6 dlr, - !Hi d lr.
Decernher 18 . .LL assessoron i dhen högl. kongl. håffrfi,t,t wi.i.l
L:ne Sa.muol ·wallcnstierna. i sin egen graa{ å.t,h lilla. gången mod
5 kl.; lägerställot 60 dlr, 3 hAel tijmars ring-11. medh 1 ',, tijma 35
l1lr, bårkl. ] 0 dlr, hälfton nJ prndijkstohls kläde 6 dir, hi.tlften
af altarkläde 3 dlr, -- l 06 dlr.
.Dito. H ..Adani Hahns barn fråu Kyrkiogat.au uthan kl, sö
der om; lägerst. t G öre, kl. 16 öre, - 1 dk
(Under det.t.a år begrofvos 850 1ik 1 däraf 92 ruän 1 1 l 8
kvinnor1 13'7 barn och 3 nfattiglik"J·

Anno 1695.
,Ja.nuarius 15. BHgrofz klåckgiub.1.nms nH.:s!,:r Aml>n>siuscs
späcla barn från Aningais mellangatan Höclc�r om uth,l,11 kl.; läg.
1 6 öre, kl. 1 (i öre, - 1 cllr.
Dito 20. Betalte professoren mag. Ohristiernus A lander 1_ ·�
j
ti mas siählring11ing för sitt barn med alle. kl. --- ö dlt·.
Dito 80. B. assessorens i dhen högl. kongl. håffrätt her
Nicolai Alani dotter i dhes faders graaf på stoora gången uthan
kl.; lägerst. 18 dlr, een tijmas ringuingh meclh ö kl. 10 dlr,
bårkl. 4 dlr, - 32 dlr.
Februarius 7. B. besökiarens Johan Lijsters barn frå,n Ta
wast-gatan, norr om nthan kl.; läg. 8 öre, kl. l G örEI, - 24 öre.
Dito. R actuariens i clhen högl. kongl. håffrätt. .Johan Simons
sons barn in i kyrckiun på gången widh eonsisl. döör, utha.n kl.;
li.iger::;t. - - I 8 dlr.

245
Dit.o I 0. B. acad. riiutluiistarens (JudrnnnJ Hööks späda
barn nt,hi sa.bl. assessorellS Lit.7,ens graaf i högehord ntha11 kl.;
!äg. 1.8 dlr, 1 ., tijmas siåhlringning med 5 kl. f> dlr, -···· 2/3 dlr.
Dito 1 :!. ·Fletalte lamhhöfcliugcn liögwälh:no herr Lorellz
Crent,z for ::;in lilht sons siählringning med ,) .kl. een heel tijma
10 dlr.
r
Dito 18. B. snickarens mest:r . ohan Häckte11s barn frän
AningRis mellangatan söder om uthan kl.; läg. 16 öre: kl. 16
öre, bårkl. 6 öre: -- I dlr 6 öre.
}fartins 19. B. bruukz förwaltarens wedh Swartto brnuk s.
Pct.tor Torwä:::tz son j1m1pt,e cxt1·,tonl. profcssore11s mag. Gabriel
Thavonii lilla. slrn i bn.111k7,förw,1lt.arens egeu graf med f> kl. och
nööl lägcrsfällen för l>oggc lijlrnn frijt emot am;cnligc prcdikstoh
kn han ti l dornkyrc]{ ia11 förii.hraL, allenast betalt. för 2:ne tijn1arn
ring. 20 dlr; profossoren,; mag. 'J'havonii barns siählring. 1,'., t.ijrna
i'., ,lir, bi\.rkl. 10 dlr: 2:ne månan; bijsiHtning uti irrncrsta. sachor
stijan; 12 dlr om rnåna.u: 2 1 dll', bårkl. brnlrnt wei.l bijsäLnin
gon 4 dlr: --· 6;3 dlr.
Dit,o �O ..Ltit- brnnks förwaltaren förära i.il domkyrkia.n mot
sin sons oc-11 mf'i.gv. barns grn.fställe til wederkiäntzlo 2:ne styeken
klä<le swart, et bitt.tr.r och det andra något sämbre, best,\ende
tilhopa a 31 alnar, hwar af äht· giordt bårkl. och bänkkläden 1
som nu wedh hwa.rje ha)l(le tillfällen i kyrkian brukas.
Dito 27. B. auadem. räntmästaren herr Gudmund Höök nthi
sa.hl. assesHorens Litzens graf i högcliorct med i5 kl.; liiw·rst. tiO
dlr, 4 heellijmas rillgningar 40 dlr, bårkl. 10 dlr; 1 nu°l.11acb;
l,ijsH.t,tniug i innersta saclwrstija.n, it 2 dlr mårnrn: 12 dlr: bårkl.
,ved bij:iH.ttuingen brukat 4 cllr, 1 2ti dlr.
Dito 2�l. 13. stHdiosi dui Anckeri barn från Klös1·.rnt söder
om ut.han kl.; Jiigerst. 1 6 örP, Id. l.(i öre, bårkl. G •:il'e: - l
dlr 6 öre
Dito 30. B. acad. befallning7,man · Salmon ::\Iöllon; 2:ne spitcla
barn i en kista lagde: ::;öder om uthirn kl.; fagorst. 16 öre, kl.
16 öre, bårkl. 6 öre, - 1 dlr 6 öre.
Aprilis 5. B. secreterens och rådmannens her Anders Pryt,z
son från Dirikala. ga.tan i kyrkian ntan kl.; läg. 18 dlr, 1/� tij
mas 8iählringning med 5 kl. 5 dlr, l>årkl. 4 dlr, bijsättningeu
nti 3 weckors tijclh i lijk kammrwen, a l dlr om wcka11 1 3 Lllr:
· 30 dlr.
Dito la. 1--l. atlvocatens wcdh råclstugn1·ätten Anders }':ek
mnns barn in i kyrkian på lilla gången utan kl.; läg. - J 8 dlr.
1
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Dito I 1,. B. ska.rpriit.taren l\1laU,7, från Fa.ga.t;m norr orn uthall
kl. gra.tis.
Dito 27. H. mest:P.r ,Jochim mttla.res Hpi.ida, barn från Klöstret
1101T om ntan kl.; lägcrst.. 8 öre, kl. l(j öre 1 • · :24 öre.
:.\Iajus 10. B. gulclsrnclkns mesler Hans ::.\foijc)r� barn från
Aningais gathan söd1'r om nthan kl.; iägerst. l i.i öre, kl. 16 öre,
embetz bårkl. 6 öre, -· 1 dlr 6 öre.
Dito 24. B. handelsman Carl Schäfers hustru uthi Borgmä
starechoret i des:: sal fader, graf med 5 kl.; lägerst. fiO dlr, /3
heeltijmas ringn., u. 10 dlr tijman, 30 dlr; bå.rkl. I O dlr, 1 In dlr.
Dito 25. B. besr,kiarcns .Hindrich Allenii tweunc ;;pädo, barn
l'rån �fatlijervi söder om i en kista l.tg<la, ut.han kl.; liigen,t;11let.
1 (i öro, kl. 1 t> öre, - t dlr.
.Dit,o. R st.mlio;;i Himelii hustl'n fn'1n Fä.gatan i ll.cad, mull
med B kl.; li1gersb.ill0t i acadomio mnll fritt., 3 lialft.ijrnas ringn.
1 2 dlr, bårkl. 4 cllr, - · · 16 dlr.
Dito 28, B. snickaren .Tohan llolm lH)IT om ntan kl.; lä.
gerst. 16 öre, kl. 16 öl'e, bårkl. 6 öre, - - l cllr l> öre.
,Junins I ö. B. borgaren Johan Röökman från Aij,da g,thtn
kyrckia11, på stora gå11geri, under bänckiarna, medh 3 kl.;
i
lägerst. 30 dlr, 4 halftimar, :i, 4 <lir halftijmau, 16 dlr, bårkl. 4
dlr, -- ö6 dlr.
Dito 22. B. studiosi Hirnelii späda barn i acadernie tuull
nthan kl. gra.ti;; .
.T uli UH 2. B. as:,«..:ssorens sal. \V alle11sticrna.s änckie frnn
Christi11a Verclel nthi d<�s P-gt=m rnnrad graf i högc:horc•t med :,
kl.; .lägerstället G0 cllr, 2 hed tijmas ringn. 20 dlr, bårld. 10
dlr, helften a.f prcdijkst.ohls kläde i) dlr, · · - !l(, cUr.
Dito 16. B. tyske språkmäst,tl'et1 Vogcl, från rådrnau Bertil
Lä.tzlei i kyrckian, på stora gången me.d B kl.; lägerst,, trn dlr,
4: half t,ijmas ringn. 16 dlr, M.rkl. 4 dlr, - öf1 dlr.
Dito 18. B. Carl Bromaus clö[ödde barn, söder om uthan
kl.; lägerst. - 8 öre.
Dito 23. B. professorens Torsten Rndeens hnstrw i högcho
ret, nthi kyrkians murad graf, med fi kl.; forn half tijmas ring
ningar 25 dlr, bår4.l. 10 dlr, bijsätning i innersta sacherstijan
en månad, å 2 rdlr, 12 dlr, bårkl. wed biji,ättningon 4. dlr,
bii.nklädcn 4 st,. 1 å l. dlr, tillsMnrnans .. -112 dlr.
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Dito 2G. B. Sfthl. choralis Hortelii 1110hr, södflr orn mcuh 3
kl.; lägerst. 1 dh-: :1, * tijrnas riugniug 5 dlr, bårkl. 4 <lir, J () air.
Dit,o Bil. 11. asses,;orenH wälh. Anders Gylrlenkrokz fruu ut.l1i
:-aLl. "\Vallecst.iernas graf med 5 1:1.; lii.gerst. (iO dlr, 1 halftijma�
ri11gn. 20 dlr, bårkl. 1 0 cllr, preclijkstohls kläde til hälften 6 cllr,
altarkläde til hälften ;) dlr, bii,nkkläden 1 dlr, - 102 dlr.
Dito. 13. tnllskrifwarens wedh Tawasttnllpurtten Johan Jn
stenii S})äda barn, från }fätäjärfwi söder om nthan kl.; lägerst.
-· 8 öre.
Augustus 14. 13. assessorens wiilb:ue A drian R.osenmöllers
ba.rn i Sfl,hl. landr;höfllinger.s Uggohics graf, lioliigeu ut.i gambla
Kaneka:,; c-horet,, nt.,1n kl..: liig. 30 cilr, l . .,.. tijmas siäh]ringning
med G kl. 5 dh: - . 3i"> cll r. .
Septem b.,r iL B. pro bslens mag. Christian '\Yallstcnii hustrn
ul-i choret medh 5 kl.; lägcr,;ti.lllet betalt till helfLE-n 36 dlr
emedau lijkrLt straxt eftor Lcgrafningen bl.,f bort.förd I·,, a hal,
iij1nas ringn. I ii dlr 1 bårld . .I O dlr, - ,,5 1llr.
DiLo G. B. hllldt.mäLr1rem1 Hergrnans hnstru i kyrc·kian på
lilla, gången meclh ö kl.; lägerst. H6 dlr, 3 ha.It tijmas ringn.
15 dlr, bårld. 4 dh·, - 55 dlr.
October 3. B. lijnwäf:ns mester Hans Kruses lrnstrn från Na.
paturn gata.11, söcler om med söndagz kl.; )ägerst. 1 dlr, n,'.1 hj
mas ringning a cllr, bårkl. 12 öre, - 4 cllr 12 öre.
Dito 4. B. Robbel't Säger, som for sitt begångtw c1rååp mPCl
j
wär ::111 1,å t.orget, afrätiatler l.ilef, söder om nrncl söuda.gz kL;
lägertct. 1 <lir, i halftijmas riugu. 4 dlr, hårkl. 4 dlr, - H dlr.
Octcber �n. H. Lorcntz 'l'illand7, <löfö<lda barn :'löder orn
uthan k 1.; lägen,t.. -· 8 öre·.
Xovember !I. H. Carl Pidorii änckias <lotler fr;°in \Vii.rware
ga.tan söder om md små, kl.; li.igcr:t. 16 öre, kl. lli öre 1 bårkl.
6 öre, - l dlr 6 öre.
Dito 12. B. påstmästaren Joachim Coloander nt:hi sa.bl. han
llelsmans Jochim Vargentins grnf på gången wedh stora dören
med 5 kl.; lägerst. 36 dlr, 4 halftijmas ringu. 20 dlr, bårkl.
4 cllr, -- GO <lir.
Dito. B. professore11s Swederi döfödde barn i sahl. Vargen
r.ir,s graf som en aritagande; Ji:igerst. - 18 dlr.
Dito �4:. .13. s11ichare11s mcster \Virmans späda batn från
Aniugais r,wllangahm söder om utha.n kJ.; liig. - 8 iirc.
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Deecmhfn- 17. . 1 3. handelsnrnn Hindrich Flcego från Kyrc
kiogalan i des egen graf in i kyrkian, på lilla gången, med fi
kl.; lägc-'rst.. 86 dlr, 4 half t,ijmas ringn. 20 dh·, bårkl. 10 dlr,
-- G6 dlr .
.Dit.o �O. professorens mag. Simon 'l'ålpos bam ut.i des :::1ahl.
foders graf wedh stor,1, dören, nthan kl.; lägerst. l 8 dlr, 1 •.,· siähl·
rillgning med 5 kl. 5 cllr, - 23 dlr.
(l;nder detta år begrofvos ';!G män, 40 kvinnor, 116 liarn,
snmnrn 181 11ersoner).

J rrnnRrins 1 G. Begrofz skomaka.rens rnesh,r Ambrosi.usPs J,aug
ha1l,; ln,strn i stora l.yrkfarstugun nti sahl. Knut, gnkl:miedz graf
mc(l 5 kl.; läg. 18 cllr, 2 h,1l[Lijmns ringn. 8 cllr, em.be(.y. bårkl.
12 öre,
2G Lllr 12 i\n•.
Dito 2
B. l,orgmi.ista.rcus sahl. .Jolrnn Sd1refers dot.t.er frå.11
Klösterågatan medh 5 kl. nthi Wittfotens graf i högchoret:;
lägerst. GO dlr, 2 half tijmas ringn. �O dlr, bårkl. 10 dlr, - -90 d-lr.
Febrnarins 8. B. professorens mag. ,Johan }Iunsters barn i
J
sahl. doctor . acvbs :E'lachsenii graf, belägen i högchoret, utan
kl.; lägcnt. ,IO dlr, I_·� tijrnas . iählringning G dlr, -· - 35 cl\r.
Dito L8. B. en sLndent;1, barn från llampspinnarega.t.an, nvn
om mecl små k 1.; liigc,rsL. 8 öni, kl. 1 (i örP, bfirkl. fi iin,,
HO öre.
Dif,o 1 D. ]3. BP.rlill Silcki från Slr,t;1,gatnn söder om meclh
:c;ömfag k 1.; läg. 1 cl lr, :i_ ·-i t.ijrnas ringn. P, cllr, h/irkl. 4 L11r,
8 dlr.
Dito 2G. H. borgaren 1\Iichcl Sirnola i kyrckian pit stora
g[h:gon mer1h
kl.; lägerst.älleL Hl.i cllr, H ha.lftijmas ringn. 12
cllr, bårkl. 4 dlr, - 52 dlr.
l\Iartius 27. B. glasmästarens mest.er Johan Sperli11gz spii.lla.
barn från Fäägatan sö ler om uthan kl.; lägerst. - 8 öre.
Aprilis 25 B. smedens mester Petter Ertmans späda barn
frå.n Aningaisgatan söder om utrm kl.: lägorst. -- 8 öre.
J\fajns 2. B. smedens mestel' Suudmans barn från Råclstugn
gatan siider om ntha11 kl.; läg. .l 6 öre, Id. I 1; ön:, liih·kl. 6 öre,
--- 1 dlr 6 öre.

o.
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Dito · 8. B. Simon siimisknrnlrnrcs son :Matt.hias Pitouins från
klöstret, söder om uthan kl.; lägerst. 1 cllr, bårkl. 2 dlr, 3 dlr.
Dito 25. B. lrnngjuta.ren mcster ,foran Kluger från .A.nin
gais mellangatan söder om med söndagz kl.; läg. 1 dlr, 3/1 tij
rnas ringning 3 dlr, em bet.z bårkl. 12 öre, - 4 dlr 12 öre.
Junius 5. B. borgarens Hindrich Ströms fahr nor om uthan
kl.; lägerst. 16 öre, kl. 16' (ire, bårkl. 6 öre, - 1 dh· 16 öre.
Dito 6. Betalt för pastoris i Lembland enkias siählring
l)ing med 3 kl. för )i,., tijma, - 4 dlr.
Dito 8. R råclstugn advocatens Artolins swärmoclor frllll
Fihigat,an unrr om nthan kl.; liig. Hi öre, l>årkl. G öre, -·- 22 öre.
Dito 16. 13. ehornlis hii,r wccl uomkyrkian her Simon :Hi
la,nder i kyrckian pil. lilla gåugeu med 3 kl. och :1lt frit oftor
en gammal 1iraxin.
Dit.n 19. B. assessorens i den högl. kongl. hMrätt wälb:ne
Hindrich 8ti'\.hlhanske.s huusfrnn i major · \Vrangels graf ,ved
fnnten belägc:n mP-d 5 kl.; hi.gorst. allenast be.ta.It til hclften. 30
dlr, erneclan lijlrnt, <:ft.er begrafningcn bort.förr. blef, 2:mi halftij
mas ring11. :20 cllr, bårk!. 10 cllr, predijk -tohls kläde 12 ulr,
altarkläde 10 cllr, bänkkläde 1 dlr, - 83 dlr.
Dit,o 25. B. ca.plans i Rusko Hinrich Enqwist mohr.; läg.
1 dlr, kl. 3 dlr, bårkl. 2 dlr, -- 6 cllr.
Dito 29. B. handelsman Simon Lyclmans barn uti sahl.
\VargeJJtins graf wedh stora dören, uthan kl.; 1ägsnit. 18 dlr,
bårld. 2 dlr, - 20 cllr.
JnliLLs 5. B. lrnnddsmans Simon Lyclmans barn i kyrekia,n
uthan kl. nt.hi \Vargcnt.ins graf p�i stora gången.; liigersl;. 18 dlr.
Dito l G. B. rrmjor Lovolls barn i hyrckian på. st.ora gt'tn
ge11 i kyrckians graf ut11au kl.; lii-gerst. - 18 ulr.
Dito 20. 13. liniedant7.arcns spii.cfa barn från Hans .Jnrgens
- 8 öre.
ellkia söder om ut.han kl.,: lägorställot
Augnstns 1. B. professorens mag. David Lundz späda son i
kyrokian nthan kl. i sahl. doctor Jacob Flachsenii graf i hög
choret belägen; lägerst. - 30 dlr.
Dito. B. regementz fältskiärens Johan Delph@ndals ba.rn i
des kiöpte gra .f uti Borgmästarechoret nthan kl.; lägerRt. BO <lir.
DiLo 4. H. academi::e cnrsoris Rnt.helii e11kia. i acad. mull
och nööl el't.e.r gamhla praxin gmtis.
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Dito 12. B. karduansmakarcm moster Daniel li-fobak fråu
Åja.la gatan söder om med sönclagz kl.; lägersf:.. 1 dlr, kl. 3 cllr,
bårkl. 2 dlr, - 6 dlr.
September I H. R. haU,makarens mest.er Pottor nursetz baru
frän Slottzgatan söder om uthan kl.; lägerst. 16 öre, bårkl. 6
öre, - 22 öre.
October 16. B. acad. räntmästarens Arwecl Lietz späda barn
i kyrckian, bak om funten, uthan kl.; lägerst. -- 18 dlr.
Dito 21. B. assessorens Adrian von Rosenmöllers späda
barn från Drottningzgatan ut.han kl.; lägerst. -- 18 dlr.
Dito 22. B. vice prrosiclentens i cleu hiigl. kongl. håfrätt, ,0väl
b:ne Simon Rnuths dotter med r, kl. uthi handelsma.ns Iost Sehultz
grn.f, belägen i högchorct; lägerst,. BO dlr, 4 halflijmars riugn.
�O dlr, bårkl. I O cllr, bijsät.ningen ntlii inner:sta sacher.st.ijan
twenne månaclor och en weclrn, it 2 rdlr rnånan, 27 dlr, -·
10!) dlr.
Dito 27. H. tnlskrifvarcn ,Johan Jnsteuii spil.da barn söder
om utlian kl.; lii.gerst. - 8 öre.
Novern ber 2 f'>. Betal tes för
tijrna.s siäblringuing med ö
kl., å 5 cllr, för Aeschille Aneo, ...:__:: 5 cllr.
December 3. B. borgmästaren Bernt Riggertsson in i kyr
kian på lilla gången wed Cankas choret uthi sin egen graf med
5 kl.; lägerst. 36 dlr, men 4 halftijmars ringn., predijkstohls
kläde, bå1·kläde, altarkläde som och bijsättning i innersta sacher
stijau; hwilket alt efter wederböraml€rnas enhällige Hlnut blef
oftergifvit, och hi.gerst. allenast nn bir uthförcs • .. 136 dlr.
Dito :d 1. .il. Johan Kockz barn in i kyrc:kian på lilla gån
gen, nthan kl.; lägerst. 18 cllr, 1/2 tijma siählringning 5 cllr,
- 2ö cllr.
Dito. B. besökiaren Petter 8altberg från Aningais rnollau
gatftn söder om med sömla.gz kl.; lägcrst. 1 dlr, -.J/1 tijmas riugn.
8 dlr, bårkl. 4 clh\ -· 8 dlr.
Dito. :B. råu;;tngu advocatens Samuel Artolim, späda barn
från Tawastgatan söder om uthan kl.; lägerst. - 8 öre.
Dito 29. B. Isaak Bergz twenne späda barn frfm Klöstret
söder om nthan kl.; lägerst 16 öre, bårkl. 6 öre, - 22 öre.
(Under detta år begrofvos 52 mäu, 7 4 kvinnor och 9ö
barn, summa 222 personer).
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