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Anno 1697.
Januarius 12. Begrofz actnariens i don hög!. kongl. håfrätt.
Johan Simonsso11s spä,da. barn i kyrckian nt,hi \Vargeutins graf
nthan kl.; lägerställe - 18 dlr.
Dito 25. B. academie cnrsoris Elire Sarcovii hustru i aca
demire mull uthan kl.; bårkl. allenast betalt -- 4 dlr.
l◄'ebrnarius l!J. B. l\fottz "'\-Vijkz sr äda barn från 1'awast
twärgatau söder om med sm{\. k 1. · lägerst. 8 öre, kl. 16 öre,
bårkl. (i öre, -- !W öre.
DiLo 27. B. Anders Pi1iping fr;'.l,n Klöstret södor om med
små kl.; lägcrst. 1 cllr, kl l Il öre, bårkl. G öre, - • 1 dlr 2� öre.
}iartius 11. H. as:,;cssore11 i don högl. kongl. hofrät.t wäl
b:ne Adrian von Rosonmöllers ba.rn i kyrnkian uthan kl.; lägorst.
18 dlr, 1,,, tijmas :,;iählringning 5 cllr, •···- 23 dlr.
Dito· -18. B. öfwersten öh�er Biörnoborgz regcment.o wälb:ne
Magnus Christian von Steffken jempte capiteins wi.ill>:nc Magnus
Christian von Steffkens sou, med 0 kl. in i kyrkian och bet.alt
för bägges lägerstiillen t.ilhopa 27 dlr, emedan lijken stra.xt efter
begrafningen bårtfordes, 3 halftijmars ringn. 15 dlr, bårkl. twenne
14 dlr: predijkstohls k]äd
12 dlr, altarkläde 10 dlr, bänkklä
den 1 dlr, -- 79 cllr.
Dit.o 21. B. lanclzhöfclingens wälb:ne A.rvcd Horns cmkie
fru uthi des arftagnc graf i kyrckian med G kl.; läg. fiO dlr, 3
halfLijmars ringu. 1i5 dlr; hårkl. 10 c1lr, predijkstohlkläde 12 tllr,
aHarkhi.tlc 10 dll', bänkkhidcu I <lir,
108 lllr.
J
Dito 2,1. B. hamldsmans . cau Spijkers bc1rn uthi Wit.tfo
t.cns graf i högchoret, ut.han kl.; lägerst. 30 dlr, 1,\
· - tijnrn siähl. :33 dlr.
ringning 5 dlr,
Aprilis 10. 13. swi-i.nslrn caplans här wcd domkyrckian mag.
J ochim Festingz spälla ba.rn i dcs sahl. fatlors graf uthi. högehoret
nthan kl. och 11öth effter en gammal praxin alt fritt.
Dit,o 20. B. ryttmästarens wälb:ne Lorentz Löschers von
Hersfeltz fru uti sahl. fru Christiiut Horus graaf i kyrckian
med 5 kl.; läg. 60 cllr, 4 halftijmas ringn. 20 cllr, bårkl. l 0
dlr, predijkstohlskläde til hälften 6 <llr, altarkläde til hälften
5 dlr, bijsätningen i iunersLa. sacherstijan sex månars tijd., å 2
nllr månan, 7'2, dlr, bä.nkläden 4. st.,
8 öre, 1 dlr, - 17 4 cllr.
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Dit.o. R. besökiarens ,Johan Saltbcrgz moln från garnbln. Anin
ga.is gatan, norr om nthim kl.; lägerst. 1 f, öru: bårld. 6 öre: �2 öro.
Dito. B. skrädcla.ren mesler Sinion Uaam friln A11ingais öf
wergatan norr om uthan kl.; lä.g. 16 öre, bilrkl. {i öre,
22 öre.
Dito 21. R rådman Christer Carlsson från 'l'awastgatan i
kyrckian uthan kl.; lägerst. 60 dlr, men bå.rkl. och 1/.>. tijme
siählriugn. nöth efter ven consist. resolut. frit för des medellös
heet, - 60 dlr.
Dito. B. påstmästarens Claes .i\ lanuses twenne späd!L barn i
clf1s sa11l. faders graaf ntha.n kl. od1 nööt lägurstiillet för enkelt.
18 dlr.
Dit..o 24. U. swii.nfa foijarun mest.er David Bosnhes �p:1da
l1aru söder om nthan kl.; lägerst. -··- 8 öre.
Dito :29. B. theol. vrofessoreus ma.g. And. '\Vanochii hustru
uti biskopens doct. RrnwRlclz graaf beliig1m i Lögclwrct. med 5
kl. jempte <les späda barn och nöt alt, e fftor gambla praxin fritt;,
:lfa.jus H. B. professorcns högliircle mag. Petri Hahns dotter
uthi assessorens sal1L Litzens graf i högchoret belägen uthan kl.;
lägerstället 30 c1lr,
'! timma8 siä.hlringning med fem kl. 5 dlr,
bårkl. 4 dlr, -- 39 dlr.
Dito 15. B. snickarens m:r Johan Hökz hustru från Anin
gais mellangatan söder om med söndagz kl.; läg. 1 dlr, '::! ha.lf
tijmars ringning 4- dlr, cmbetzbårkläclc 12 öre, - G dlr 12 öre.
Dito l 6. 13. lrnndelsmanmin Hans 8kyt.tepels i kyrckian med
8 kl.; läg. HH dlr, 1 halftijmas ringn. 1 t5 dlr, bår kl. -1 dlr,
ö fi cllr.
Dito H). B. nmrmästa.ron m:r Jeronymus från Kytorget sö
der om nta,n kl.; läg. och bårkl. nööL fritt., emedan han af fallet-,
som han witl kyrckians hwijtmenande råkade nthi, i sin lifztijd
en brii,kelig kropp bära rnå.ste.
Dito. 13. stndzwactmästaremi SitaHältl;I 2:ne barn från "\Väf
ware gatändan söder om utan kl.; läg. - 16 öre.
Dito 21. B. advocateus wicl rådstuguriHten Zachariai Krooks
späda barn från Aningaisgatan söder om utan kl. i läg. - 16 öre.
Dito 22. B. smedens m:r Petter nndmans späda barn från
Rå.dstugugatan ut.an kl. söder om; hi,g. - 1G öre.
Dito 25. B. skräddaren m:r .Jacob Nmnmis från Klöstrct
söder om med 3 kl.; läg. 1 dlr, 3 halftimmars ringn. 12 dlr 1
embotz bår kl. 12 öre, - -- 18 dlr 12 öre.
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Dito 27. R. handelsmannens Johan Jobb::: :;;päda barn från
Klöst.ret i kyrkia11 utan kl.; lägerst. -- 9 dlr.
Dito 28. B. Lars \Vargz hustru från Kåokens brygghus
söder om me<l små kl.; läg. 1 cHr, kl. 16 öre, bårkl. fi örn, 1 dlr, 22 öre.
Dito 31. B. lindwäfwarens m:r Hindrich Castelii swärmoor
norr om utan kl.; lä.g. 16 öre, bårkl. li öre, - 22 öre.
Ju11ius 8. B. kardewansmakaren Herman l\fobaclrn från Ai
jalagatan söder om med små kl.; läg, 1 dlr, kl. 16 öre, bårkl..
6 öre, - 1 cllr 22 öre.
Dito. 8. B. regemcntzskrifwaren Carl Fijehtiug i kyrkan
uti Borgmästarechoret i Rin sahl. faders grnaI med ö kl.; läg.
60 dlr, 4 nalftijmmars ringni11gar 20 dlr, bårkl. JO dlr, 2:nc
wekon, bijsättning i innersta, sacherstijan (i dlr, bå.rkl. brukat
100 dlr.
wid bijsättningen 4 dlr,
V
Dito 10. B. gullsrnedAns m:r lfichel Biörrnan::.: dotter söder
om farstufwuu utan kl.; ]äg. f> dlr,_ btirkl. 2 dlr, --- 7 dlr.
J
Dito 1 ö. B. handelsmans . ohan .T ohLs hustru i kyrkiau med
ö kl.; läg. 36 dlr, 4 halftijmars ringu. 20 dlr, bårkl. 4 cllr, -60 dlr.
Dito 20. B. handskemakarens m:r Elaus Hochfeltz barn från
Slotzgatan söder om ntan kl.; läg. - 16 öre.
Dit,o 21. B. arcndatorn från Bjerno Matz Jacobsson iu i
kyrkian med 3 kl.; läg. P,(i dlr, 3 halftijmars ringningar 12 dlr,
bärkl. 1 dlr, - 5� lllr.
Dit,o 28. B. t.ullskriiwaren PettAr San.nna.n od1 hnstrnu sö
der om ntan kl.; läg. 2 (11r, bårkl. G dlr, · 8 dlr.
Dito. B. .J ohall klå.c:kares hustru i södre kyrkiofan,tugun
utan kl. och nööt eft,er weu. cow,isLorii resolnt.-ion fritt.
Dito 2fi. H. ;mir..karen m:r Johan Ost från Aningais millan
gatan söder om; läg. 1 dlr, embet:i: bårld. G Öl't'. - J dlr 6 öre.
Dito. .B. skräddarens m:r l\fellrnaJJs iiukias ham i fattig
mull utan kl. gratis.
Julius 7. B. Thomas Kuuskoski från Aningais backan i
söder farstugnn med 3 kl.; läg. 6 dlr, 2 halftijmars ringn. 8 dlr,
bårkl. 4 <llr, - 18 d1r.
Dito 8. B. rådman Holmen och hans hnstru nnder södra
trappan utan kl.; hig. 12 cllr, en tijma siälringn. 8 dlr, 2:ne
bärkl. 8 dlr, - 28 dlr.
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Dito 12. B. riintmästarens Norlandri änka och ;:ahl. land�
höfdiugcns Grasscns fougdes änka söder om med 5 kl.; läg. 2
dlr, 2 halft,ijmars ringn. 4 <llr, bårkl. 6 dlr, --- 12 dlr.
Dito 14. B. kangjutanm m:r Erland och Erich 8nccJrn hu
stru från Kyrckiogata.n söder om med sönd.agz kl.; lägerställe 2
cllr, kl. 4 dlr) gillets bårkl. 12 öre, för Sneckens hustru bårkl.
4 dlr, - 10 dlr 12 öre.
Dito 15. B. rectoris magnifici mag. Steens hustru i dess
egen graf ut.i högchoret belägen med i5 kl.; läg. tiO dlr, 2 heela
och en balftijmas ringn. 25 dlr, bå,rkl. 10 dlr, 4 st. bänk.kläden
I dlr 1 --- fJG dlr.
Dito 1 H. 13. hamlP-lsmans Johan Lytkens son i kyrkia.n ntan
kl.; li1g. 18 Lllr, bårkl. 2 dlr, -- 20 <llr.
Dito 22. 13. hamlP-lsma,nuens Simon ,Tohbs änka i kyrkian
med B kl.; läg. 36 dlr, G halftijma.rs ring. 20 dlr, bc'\,rkl. 10 dlr,
- 6G dlr.
Dito 24. B. borgaren Erich Ersson från Dirikalagatan med
3 kl. i kyrekan 1� ti Hollos graf; läg. 3fi Jlr, kl. 113 dlr, bårkl.
4 dlr, - 56 dlr.
Dito. R contellieurem; Johan Haaks späda barn i Hörlingens
graaf på lilla gången; läg. - 18 dlr.
Dito 27. B. rådman Hans Viens uti kyrkan på, gången med
5 kl.; hi,g. 3fi dl!', 4 halftijmars ringningar 20 d]r, bårkl. 10
dlr, -· 66 dlr.
Dito. R. borgaren Johan Nanla fr;'m Mät�ijäifwi i kyrkan
med 3 kl.; liig, BG c1lr, kl. Hi dlr, bå1.·kl. 1 clh- 1 -- 5G rllr.
Dito. D. bcfallningzma11 Valeutin 1/.a11der söder om utan kl.;
liig. 1. dlr, kl. 1 G öre, llårkl. G öre, - J dlr 22 öre.
Dit,o ;J l. l3et,.Llto profossoren höglärde mag. David Lund
för ;:tudiosi d.ui Petri Hoffrcnii siä-hlri1�g11ing med 3 kl. 4 dlr,
sampt för bårkl. 4 dlr, - 8 dlr.
Angnstus 4. Hetalte assessoren i Jen högl. kongl. hå.frätt
högahtadt her Vilhelm Qneuscl 1/2 tirnnrn siählringning mecl 5
kl. för sin sahl. hustru -· 5 cllr.
Dito 7. B. Jacob Pippiug från klöst,ret i fattig mull ntan
kl. gratit:i.
Dito 8. B. a.ssessorens Nil bergz än lca från Kyrkogatan med
5 kl. i kyrckan; läg. uti Borgmestarechoret 60 dlr, 4 halftim
mars rmgn. 20 dlr, bårkl. 4 Jlr, -- 84 dlr.
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Dito 10. B. asst➔ssorers Amlers Gyllenkrookz barn uti sahl.
G-yllenkrokens graff wicl fonten belägen; läg. 30 dlr, 1,._i2 timma
siiihlringn. med i5 kl. 5 dlr 7 --- 35 dlr.
Dito 24. R högwyrdige herr biskopens son Nicolaus Ge
zelius i dess ben faders graff på lilla, gåugon oeh nööt effter
kongl. förordningen fritt.
Dito 26. B. professorens höglärde mag. David Luudz 2:ne
barn i sahl. doct. Jacobs graaf belägen i högchoret utan kl.
och nööt eft.er consist. resolution af d. 25 aug. för bägge barnen
enkelt 30 dlr, 1 / timma siählringn. med 5 kl. 5 dlr, bårkl. 2
dlr, - 37 dlr .. Dito. n. professorens hiiglänle mag. Johan Munstors barn i
samma graf uta.n kl.; läg. - 30 dlr.
Dito. B. handclsman sahl. Marcus Ka.sek i ·wargent.ins graf
wid consist. dörr, nta.n kl.; läg. 86 dlr, 1 /'J tirnnrn, siälril1gn. mccl
3 kl. 4 dlr, bårkl. 2 dlr, -- 42 dlr.
Dit.o. H. bP.sökiarens Oloff Skog.?:mans spädR barn södor om
ut.an kl.; läg. -- 8 öre.
Soptornher 4. R. m:r Joehim conterfcijare från Krydma.ns
gård i Klöstret norr om utan kl.; läg. l G öre, kl. 16 öre, bårkl.
6 öre, - 1 dlr 6 öre.
Dito 10. B. rådmans Corelii son uti lrnndelsmans Tålpos
graf utan kl.; läg. -- 18 dlr.
Dito 1 1. B. prästen Lapponius med sin hustru för deras
stora fattigdom norr om man kl. gratis.
Dito 14. B. skepz li�mtenanten Ji'orsman med 3 kl. i kyrckian,
nLi contellionrcns Haakzon>l graaf på lilla g{l.ngcn; lHg. 3f; dlr,
4 halft.immars ringn. lG dlr, bårkl. 10 dlr, bijsitltnillgcm i in
nernta sachrest.igan nti 5 ,veckors tijd, 11 2 nllr månan, 15 dlr,
- 77 dlr.
Dito 18. B. stadz fougdens änka oeh Michel \Va.rgz barn
söder om med söndagz kl.; läg. 1 dlr 1 G öre, kl. 3 dlr, bårkl.
2 dlr, -- (j dlr 16 iire.
Dito 21. B. pro.fessorens och pastoris i Pargas mag. And.
Hasselq_vistz hustrn i sin ·ahl. faders graf uti Borgmest. choret
med ö kl. och nööt efter ven. consistorii eenhälliga sluut fritt,
emädan han så lång tijd här wid domkyrckian arbetat i för
samlingen.
Dito 22. B. smeden Petter Snndman med sm hustm och
ett barn i söder kyrckofarstugnn med 3 kl.; lig. 45 dlr, kl. I fi
dlr, 3:1w brtrkl. 10 dlr, --· 7 1 rUr.
0
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Dito 23. B. professorens mag. Simon ToJpos hnstrn i han
delsmarmens '['olpos graf wid st. dörren med f> kl. och 11ööt frit,t
lii.g., kl. och biirkl. efft.er kongl. förordningen för consistorialerne
utgifwen.
Dito 27. ]ätt assessoren i den höglofl. kongl. hoffrä.t.t wähl
b:ne Adrian von Rosen-.l\föller Jefwerera å ryttmästarens wählb:ne
Lorent,z Loschers wägnar 40 dlr kopp. m:t till sahl. fru Christina
Horns grafz understödiande, emedan ryttmästarens Loschers sahl.
fru i samma graf stående blef, och här uptages - 40 dlr.
October 1. B. rector maguificus mag. Magnus Steen i sin
ege11 graf nti högchorct med o kl.; lkig. (i0 dlr, 4 halftimmars
ringu. 20 dlr, bårkl. 10 dlr, ·- !JO dlr.
Dito 5. B. ai,;sessoren i den höglofL kongl. hofrätt wälb:no
Erich Tigerstedt nti sahl. \Vallcnstienrns graf åth söder dörcn
belägen med Ö kl.; Ji.ip;. 60 dlr, 4 halftirmnars ringn. 20 dlr,
bårl;:J. l O dlr, bisiittniug i innersta sachristiau i 6 månader, i'.L G
dlr månad, hwilket, af ven. cunsist. lindrat är af wissa ords�ikor,
3G dlr, 4 st. hänkkl. l <lir, - 127 dlr.
Dit.o 8. B. häradzhöfdingons sahl. Tawaststiernas ä11kefrn i
'l'afwaste11s graf wid predijkstohlen med 5 kl.; läg 36 dlr, 4
halftimmars ring. 20 lllr, bårkl. . 0
1 dlr, helfften af predijkstohls
klädet 6 dlr, hälfften af altarkl. 5 dlr, - 77 dlr.
Dito. B. choralis här wid domkyrckan herr Johan l\Ie
nandri ba.rn i kyrckan wid fonten utan kl. och nööt efter kongl.
förordningen frijheot på samma jordsättning.
Dito lG. B. advocatens Lijfuwns barn i högchoret uta.n kl.;
liig. -- BO dlr.
Dito :20. B. lnllskrifwarern; .Jnst.enii spH.da. lmrn söder om
1ir.an kl.; läg. - 8 örn.
DiLo . .H. ,Johan Boders barn från Gropen åth åen söder om
ntan kl.; läg. l G öre, kl. 1 G öre, bårld. G öre, -- J. dlr 6 öre.
Dito 2G. 13. aclvooatons Lillauders späda. barn fn'\n Klöster
ga,t,an söder om. m,,n kl.; läg. -- J (; öre.
Dito 29. B. hatternakaren m:r Johan Häuff frå11 'l'af
wastgatan söder om utan kl.; läg. 1 dlr, embet,z bå,rkl. 12 öre,
1 cUr 1 2 öre.
Dito. B. skomakarens m:r Anders "\Vattz hustru söder om utan
kl.; läg. l dlr, embotz bårkl. 12 öre, -- l dlr 12 öre.
Novemb<➔r 8. n. seureterarcms Anders l\fonstcrs barn i sahl.
assessorons Starenschiöldz graff wid funt.t.Hn belägeu, utan kl.;
lä.g. - 30 dlr.
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Dito 11. H. l\faria Hammar fn'tu T�cmbhmd ;,;öder om ntau
kl.; !äg. 1 dlr, liårkl. 2 dlr, -- 3 cllr.
Dito. R. coureetoris hä.r wid scholan mag. Aaron 1:foffrens
hnstm och 2:ne barn i kyrckan på. lilla gången utan kl.; läg.
72 dlr, 1/� timm1>. siä.hlring. med o kl. för sahl. hnst. 5 dlr,
bårkl. 4 dlr 1 bijsättning uti grafwen i 6 månad, å 3 dlr månad,
18 cllr, bårkl. brukat wid hisättningen 4 dlr, -- 103 dlr.
Dito 18. B. handelsman Johan Lytkens med sin hustru i
kyrckan på lilla. gången med 5 kl.; läg. 72 dlr, 2 hela och l,\
timmas ring. 25 dlr, bårkl. 14 cllr, Lijsättning i lijkcammar�ii
för bägge lijken uti b månad, ,;, G dlr månad, 18 dlr - 12!) dlr.
Dito '30. H. handelsmans Himlrich Cretalenii hustru från
Aniug,1,is gatan mod 5 kl. i k;yrclrnu på lilla gångeu; läg. B6
cllr, 4 halft.irnars ring. 20 dlr, bårkl. 4 dlr, - 60 d.1r.
December ;;?_ R. apothecarens Relans späda barn Höuer om
nta.n kl.; hi.g. lti öre, kl. lfj öre, hårkl. (i öre·!: -- 1 dlr 6 öni.
Di[,o D. B. skiepzlientonanton från slott.ot Isaac Palmqwist
i kyrl.:a.n ntan kl.; läg. 36 dh'; 1/-1 timme siählring med 3 kl.
4 dlr: bårkl. 2 dlr, -- ,12 cUr.
Dito 16. n. advocat, n Lillander söder om utan kl.j läg.
l dlr, 1, "1 timme siählriog. med 4 kl. 2 dlr, Mrkl. 2 dlr: ö dlr.
Dito 21. B. ciä.mbnärens ,Johan Graans barn från Hamp
spinnaregatan söder om utan kl.; läg. 16 öre, kl 16 öre, - l dlr.
(rnder det.ta år bogrofvos 1:37 män, 157 kvinnor och 1 J 0
barn, snmma 4:04. Dessutom begrofvos :310 ;;tiggare, män, kvin
nor och barn, utan kloekor i fattigas mull gratis'1• Den sist
niimnda silTrrrn, eu erinran om dP-t stora nödåret, fördelar sig på
t1,� olika månaderna så.lnuda: febr. 8, mars 20, april 78; maj 111,
jnni 4H, juli 22 1 aug. 20 och scpt. 2).

Januarius 18. Begrofz notariens Ernest Duncaus barn uti
Ekenbergz graf på lilla gången utan kl.j läg. -- 18 dlr.
Dito 31. B. professorens höglärde mag. Torsten Rndeens
lilhi. ,lotter
högdwr,,t; liig. ·- 80 <1lr.
I 'i
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Februarius 4. B. fä.itskärarens Hans Jiirgens änka i kyrc
kan med 5 kl.; läg. iJ6 dlr, 4 halftimmars ri11g. 20 dlr, barkl.
10 dlr, - 6G dlr.
Dito 10. B. borgaren Må.rten Anung från Aningais gatan;
söder om, med 3 kl.; läg. .l cllr, 2 '/i timma ring. 10 <Hr 1 bårkl.
4 dlr, -- 15 dlr.
Dito 12. B. handelsmans Hindrich Tolpos barn uti högcho
ret i sahl. Sundelns graaf utan kl.; läg. 30 dlr, 1h timma siähl
ring. med 5 kl. 5 dlr, - 35 dlr.
l\Iartius 2. Jnsattes brukzförwaltar(ms wicl Swarto bruk herr
Petter Torwists son i dess lagfångne graf utan kl.; botall
a.llcna::'t halfwa graföpningen 30 dlr, effter som han begrafwen
blef ut.i Swarto bruuk, och här nu utsatt blifwer allenast 30 dlr.
Dit9 8. H. smedens m:r Petter };rtma11s barn söder orn utan
k1.; litg. l G öre; kl. 1 G öre, bårkl. 6 öre, - 1 dlr 6 öre.
Dito 21. B. Grels Festingz änka från Auingais gat,An norr
om med små kl.; läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårk1. li öre: - 1
dlr (i öre.
Dito 24. B. skräddarens m:r Hans llåck7. hui,:;tru från 'L'a
wast,gata.n, söder om, med 2 kl.; läg. 1 dlr, kl. 13 dlr, embetz
bårkl. 12 öre, - 4 dlr 12 öre.
:.\fajus 26. B. rådman Daniel ·wernberg i kyrkian med 5
kl.; läg. 36 dlr; 3 halftijmas och 1:' 1 ring. 17 dlr 16 öre, bårkl.
4 dlr, - 67 dlr 16 öre.
Junius 8. D. skräddarens Kerckolenii späda, barn söder om
ntlrnn kl.; läg. 8 öre. kl. I 6 öre-, -- 24 öre.
Dito 29: B. gullsmedens mest:r H!rns MeijBn stinfson södfn
om nthan kl.: läg. 16 öre, kl. 16 öre, em betz hå.rkl. 12 öre, J <111' 12 öre.
Julius 8. B. skomuckarens most:r Anders Steins späda barn
söder om uthan kl._: läg. 8 öre, kl. 16 öre, bä.rkliidc 6 öre,
BO öre.
Dito l 0. B. assossorens i den högl. kongl. håfrät,t. herr ,Jo
han Gabrielssons hustru uthi Eekenbergz graf med Ö kl.; lti.g.
36 cllr, 4 halftijmas ring. 20 dlr, bårkl. 10 dlr, - 66 dlr.
Dito 26. B. rådmans Bertil Lässles hustru i sahl. borgmä
starens Brochii graaf med 3 kl. och nööt frijt effter ven. co11sist.
resolution.
Dito 30. B. borgaren l\fattz "\Vijk från 'l'afwast twiirgahin:
söder 01n med söndagz kl.; lHg. 1 dlr, kl. 3 dk, bårkl. 2 dlr 1
-- fi dlr.
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Augustus 6. B. Erich Dufwa från Klöstret söder om med
söndagz kl.; läg. 1 cllr, kl. 3 dlr, bårkl. 2 cllr, - 6 dlr.
Dito 13. B. studiosi dn. llasselborgz späda barn från råd1:>tugugafa.n, söder om uthan kl.; lä,gerst. 16 öre, kl. 16 öre; bårkl.
G örn, ·- 1 dlr 6 öre.
September 13. B. gästgifwaren Nukar med sin lilla son i
samma kista inlagd, söder om med 3 kl.; läg. 1 dlr,
tijmas
ringning 6 dlr, bårkl. 4 dlr, - 11 dlr.
Dito lö. B. borgarens Matthias Teetz hustru in i kyrckian
på lilla gången; läg. 36 cllr, 3 1,'4 tijmas ring. 14 dlr, bårkl. 4
cllr, - 54 dlr.
Oct.ober 2. Il. l'yttmästaren Herman Ziögh uthi sahl. fru
Christina Horns graf med o kl.; läg. 30 cllr, emädan lijket straxt
effter begrafningen bortfördes, 4 halftijmas ring. 20 dlr, bårkl.
10 dlr, - G0 clh.
Dito 20. Rindrich \Vächters späda barn söder om utan kl.;
li.ig. 1 G öre, kl. 16 öre, bårkl. G öre, - - 1 dlr fi öre.
Xovember 3. H. lrnndelsrna.ns Simou Ekhaagz spi.i.da barn i
kyrkian ut.han kl.; li.igerst. - 18 dlr.
Dit,o 8. B. Petter Ertmans hustru och späda barn från
Aningais gatan, söder om med 3 kl.; lägerst. l dlr 8 öre, l J_/4
tijmas ring. 6 dlr, embetz bå.rklä len 24 öre, - 8 dlr.
Dito 19. B. handelsmans ,Tohan Lydtkens bam från han
delsman Eekhageu i kyrckian ntan kl.; läg. - 18 dlr.
December 12. R borgarens Hindrich Skyttes späda barn
uorr om med små kl.; läg. 8 öre, kl. 1 t> öre, bå.rkl. 6 öre, :30 öro.
Dito 1 ,l B. byggmi.i,st.aron Lars Zander från \V asa i kyrc
kian med 3 kl. och nööt fritt efft.er ven. consist.orii sluut, eme
dan lrnn med stort heswär klåckstapeln op i tornet fnllända,t 1 så,
at klilckorne nn i herrans heliga nampn der och upsatt.e äro.
Dito 16. 13. ,Johan Brunn söder om uthan kl.; läg. l dlr,
kl. 16 öre, bårkl. 6 öre, - 1 dlr 22 öre.

i.

{Under året begrofvos 20 män 1 29 kvinnor, 37 barn samt
18 fatt.iglik, summa 104).
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Anno 1699.
Januarius 18. Begl'ofz landzhöfdingen öfwor Allo och
Björneborg;;r, Iähn den högwälbornc herren her Lorentz Creutz
uti gref 'I'ottz graaE wed högchoret belägen med 5 kl.; Iäg. 60
dlr, 3 heel tijmas ring. 30 dlr, bårkl. 10 dlr, -- 100 cUr.
Februarius 2ö. B. notariens i den högl. kongl. håffrätt her
Ernest Duncans barn i Eekenbergz graaf uthan kl.; lägerst. 18 dlr.
Dito. .B. skräddarens mes ter Zaohari as .J ungz spiida 1Jarn
ut.lian kl. .söder om.; läg. ] 6 öre, kl. 1G öre, -- l dlr.
Martius 1. B. Hindrieh ·witfotz enkias dotter uti sah\. \Vit.
fotens graf i högchoret belägen, utan kl.; läg. :JO <llr, liårkl. 4
dlr, - 84 dlr.
Dito 8. B. sfauliosns dn. Andreas Bccherus från Ajalagat,au
mod söndagz kl. i aca.d. mull och nööt nrnlden frijt, :\ 1 tijmas
ring. 3 dlr, bårkl. 2 dlr, - 5 cllr.
Dito 9. B. kardewahnmakarens - Da.niel Mobakz enkia från
Åjala gata.n söder om med små kl.; läg. 1 dlr, kl. 16 öre, bårkl.
6 öre, - 1 <lir 22 öre.
Dito 15. B. ven. consist. peclell Thomas .Jörans.�on i kyrc
kian för consistorii dörr med /3 kl. och nöth effter ven. consist.
sluut och herr landzhöfd:ns vicariers sarntyckie alt fritt..
Dito ] 8. Il. oGconomi. hcr Samnelis Alani döfödde son i dcs
faders graf utan kl. och nöth fritt efter kongl. förordningen.
Aprilis 4. B. råd&tugu advocatens Hinclrich }lonti11s spi1da
barn från Ryssbacken söder om utan kl.; lfi,g. 8 öre ) kl. 1G öre,
24 öre.
Dito 21. B. herr Rrich Åhmans spida barn i kyrckian uthan
kl. och nöth tifftcr vcn:di consist:ii sluut fritt.
(Under årets fyra första månader* begrofvos 7 män, 10 kvin
nor och 16 barn, summa, 33 personer).
'' Riike11�knpe11 för :1rct� iifrig:1. 111I'1naclcr lihom iifvrn för följamlr i1rf'i;. l'yrn
för.•tn. mförn.ckr fai t-n�.

261

Anno

1700.

M ajns .1 • Begrofz professoren theol. wid det.ta uni vorsi tct
högehrcwördige mag. Andreas \Vanochius nthi sahl doc:t. Jacob
l!'lachsenii graf i högchoret med 5 kl. cch nööt efter kongl. för
ordningen. alt frijt..
Dito 2. B. besökiaren Hujander söder om med söndagz kl.;
lägerst. 1 dlr, kl. 3 dlr; Mrkl. 2 dlr, - 6 dlr.
Dito 3. B. beEallningsmans Wittens enckia i söder farstugun
med 3 kl.; läg. 18 <lir, 2 halftijmas ring. 8 dlr, bårld. 4 c1h·;
.
30 dlr.
Dito. B. Carl Lindz spi1cfa barn söder om. utan kl.; läg. -1 fi öre.
Dito 15. B. formsnijdarens mester Giöstaf Hagners barn,
lwillingar, i en ki::it.a lagde, söder om utan kl.; läg. · - 8 öre.
Dito 17. H. Thomas \Vijburg söder om mecl små kl.; läg.
1 dlr, kl. 1 (i öre, bår kl. .L ö öre, -- 1 dlr 22 öre.
Di Lo 24. B. hesökiaren .Jacob Dyster söder om med söndag:,;
kl.; läg. l dh·; kl. 3 dlr, bårkl. 2 dlr, - 6 dlr.
Dito 31. B. rådmans Johan Miltoprei enkia. i sin egen graf
på lilla gången med 5 kl.; lägerst. 36 dlr, 4 ha.Iftijmas ringn.
20 cllr 1 bårld. 4 dlr: predikstohls kläde 12 dlr, - 72 dlr.
Junius 8. B. landtcamrerarens herr Johan Kempes späda
barn i Masko kyrckia. och botalte här till kyrkian helfftcn af
liLgerstället H dlr ;;:om och 1/., tijma. siä.hlringn. med o kl. o cllr,
och här nthförus -- 14 dlr.' Dit,o 12. B. st,ad:t;wachtmiistaron Sallfltlt. från A.ningai;;; bac
kau iiödor om utha.n kl.; läg. l dlr, kl. H, öre, bårkl. f5 öro, -
- l dlr 22 öre.
Dito 13. B. pistohlma,kareus moster .Uähvertz hust.ru från
Aniugais mellangat,an söder om med söudag:,; kl.; lägerst. 1. <llr,
kl. 3 cllr, embetzbårkl. 12 öre, - 4 dlr 12 öre.
Dito 16. B. handskmakarcus master Melchior Hagfeltz späda
barn från Slottsgatan söder om utlrnn kl.; läg. 8 öre, kl. l.6 öre
- 24 öre.
Jnlius 4. B. professorens wed denne kongl. academie hög
lärde 'forst.en Rudeens späda barn i högchoret uthan kl.; läg.
30 cllr, 1/� tijmas siählring11ing mod 5 kl. 5 dlr, - B5 dlr.
Dito 10. 13. rnåhla.rens La.rs Myras späda barn söder om
nt.l1au kl.; läger�t.. 8 öre, bårkl. 13 öre, - 24 öre.
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Dito. H. Jöra.n Polackz spi.i.da barn söder om uthan kl.;
1ii,gerst. 8 öre, kl. 1 n öre 1 -- 24 öre.
Dito 17. B. notarien i dhen kongl. hoffr}itt sahl. Ernest
Du11cc1.n me<l sitt späda bf1rn i sahl. Herman 'l'horwöstz graf, wed
con:;;istorii döör belägen, som en arftagancle, med 5 kl.; läger
stälien l.ilhopa 54 dlr, 4 halftijmas ringn. 20 dlr, bårkl. 10 dlr,
predikstohls kläde 12 dlr, altarkläde 10 dlr, bänkkläden 4 styc
ken J dlr, - 107 dlr.
Dit.o 25. B. landz secreterens Anders Biörkegreens sa.hl.
moder i <les la.gldöpte graf belägen uthi höghchoret med 5 kL;
lii,gcrst,. 1;0 <lir, 4 halft.ijmas ringn. och en fierdeol 2G dlr 1 li
öre, bårkl. 10 cllr, preclikstohlsklade 12 dlr, altarkläde 10 dlr;
4 st.. bänkkläden 1 dlr, --- 11 9 dlr 1 G öre.
1\ ugustus G. 1-3. ,Jöran Pålackz späda barn från SlMtzgatan 1
norr om, ut.an kl.; lägerst. 8 öre, kl. I(; öre 1 - 24 öre.
Dito 20. R. sahl. thool. profesl'lorens höglärde rnag anc1. "\Va
nochii dotter ut,hi sahl. doct. Encwald:r. graf belägen wcdh in
gfmgen åt.h hiigchoret, nthan kl.; lägerst. 18 dlr, 1 ·"·., tijma siählringn. med ö kl. 5 dlr, - 23 dlr.
Dito 21, B. skräddarens mester Haus 1:lockz späda barn
söder om uthan kl.; lägerst. -· 8 öre.
Dito 23. B. borgaren Henrich Ström söder om medh söndagz kl.; lägerst. l dlr, kl. 3 dlr, Mrkl. 2 dlr,
G dlr.
September 12. B. ryttaren från Loimjoki som afrättat hlcf,
uthan kl. i fattig mull gratis.
Dito lk. B. rådmans Henrich Tålpos student <ln. Broddo
1\ ronander i kyrckian på lilla gå,ngen uthan kl.; lägr:rst. :_rn dlr,
hårkl. ,1 dlr, --·· 40 dlr.
Dito 23. 13. hamlolmans Johan ,Tobbz späda barn i kyrckian; lägerst..
J 8 dlr.
October 1 D. B. regomentz skrifwaren l\fattz Olofsson l)H,
stora gå11gen in i kyrckian med 5 kl.; lägorst.. 3G cUr, fym half
tijmas ri11gn. 20 dlr, bårld. 4 dlr, - G0 cllr.
Dito 30. Il. handelsman Christopher Franck in i kyrckian
med 5 kl; lägerst. 3G dh·, 4 halftijmas ringn. 20 dlr, bårkl. 4
dlr, - fi0 dlr.
November 7. B. ven. r.onsist:ii ped1�1lens Erich Nyl>ergz späda
barn i kyrckian wed consistorii döör utlrnn kl. och nööt frijt
för sin dagliga upwa.ehtning.
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Dito 14. Jl professorens theol. mag. Simon Tålpos barn i
högchoret, uthi assessorens Lit.zons graf ut.han kl. och nöth alt
friji: eft.<�r wanligheten.
Dito 25. 13. ,Johan l\lerLens �päda barn söder om nthan kJ.;
lii.gorst. 16 ört1 1 kl. 16 öre, -- 1 dlr.
Dito 2�. B. chor.alis här wed domkyrckian Za.chrises Lun
dani späda barn i kyrckian, wed fnndten utan kl. och nööt efter
wanligheten alt frijt.
December 11. B. Abo hospitals predicanteu herr SH.muel
Jnstander in i. kyrckia11 med 3 kl.; lägerst. allenast betahlt med
Bli aJr; men kl. och liårkl. nööt effter ven. consist. rer-.olntion
frijt; 3 G dlr.
Dito. H. Henrich "\Vijh barn från rrafwasttwärgatan sö<ler
om nlhan kl.; lägerst. 1 i; öre, kl. 1 (i öre, --· l dlr.
Dito 1 7. B. asscssorens i dhen högl. kOJ1gl. hofrii,tt herr.
Anders Gyllenkroh barn i des arfgraf weu fundten ut.han kl.;
ltig. 30 dlr, 1,':1 tijmas siählringn. ö ulr, -- 33 dlr.
:Dito 20. R handelsmans Gabriel :M:iltop&.i barn i sö<kr
b:yrekfarstugun ntlrnu kl.; lägerst. ·- G dlr..
CB'rån 1 IO!,j till årets slut begrofvos l N män, fl k vi1mor
odt 4D barn: snmma 7ti personer).

