Förord.
Med fllreliggnncle häfte afslutns nu JJUbliceringen af utdrog ur Åbo
domkyrkoför amlings begrafnings- och vigsellängder. I Åbo kyrkoarkiv
finne nämligen från och med 1736 en fullstänrlig serie af dylika längder
för nämnda församling. De i tryck utgifna komma således på sätt och
vis att komplettera des a. Däremot hade intet motiverat ett afslu
tande af utdragen ur förteckningarua öfver domkyrkans öfriga inkom
ster och utgifter med året 1735, utan blir det väl lämpligast att, ifall
en fortsatt publicering af desamma anses nödig. gå fram ända till
seklets slut eller till någon epok i kyrkans byggnadshistoria.
De originala räkenskaperna, ur bvilka dessa utdrag äro gjorda
och hvilko. allo. liro i statsnrkivet uppbevarade, ingA för de flesta år i
Åbo och Björneborgs läns verifikntionsböcker utom för kyrkoåren 1711,
1712, 1713, 1722 och 172R, för hvilkn är de finnas i hmdsböckerna, samt
för ären 1714-21, rlå de finnas nmmnnfördn i ett konvolut, som bär
titeln ,Herr Simonis arlenii Domkyrkorllkning för 111·011 1714-1721>.
Det är klart att, dll denna period till stor del faller inom stora
ofrerleus på alla områden å örllliäggando tid, stora luckor finnas i
räkenskaperna. Så sakuas desamma fullständigt för kyrkoåren 170ö-
l 708, 1730 o. 1732 amt för år 1713 fr. o. m. sept. till årets slut.
Helsingfors i okt. 1907.
lilg1jvaren.

Utdrag ur

Åbo Domkyrkas
Begrafningslängder.

Anno 1701.
Jan.

2.

5.

8.

,,

12.

,,

23.

,,

26.

,,
Febr. 1.
,,

9.

"

,,

Begrofs en gammal jordgumma Beata Mäki från Väf
varega.tan norr om med smll. kl., läg. 16 öre, kl.
16 öre, bärkl. 6 öre - 1 d:r t3 öre.
D:o ryttaren Johans barn frll.n Kukola Daniel på Lill
fäägatan söder om utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre
- 1 d:r.
D:o glasmästaren mest:r Henrich Muurbergs barn från
AniDgaislånggata11 söder om utan kl., läg. 16 öre,
kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o Matts Tupsus enckia frll.n Torggatan söder om
med smll. kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bll.rkl. 6 öre 1 d:r 22 öre.
D:o advokaten Johan Wilstadii barn i söder farstugun
utan kl., läg. 9 d:r - 9 d:r.
D:o kläcka.ren här ved domkyrckian Johau Platanus
i söder kyrckfarstngun med 3 kl. och nöth efter van
ligheten alt frijt.
D:o borgaren Karkus barn frll.n Mätäjerfvi norr om
utan kl., läg. 8 öre, kl. 16 öre - 24 öre.
D:o Johan Medelblads späda barn söder om utan kl.,
läg. 16 örEI, kl. 16 öre - l d:r.
D:o borg. Matts Drav&ises hustrusyster norr om med
smll. kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o borg. Matta K.issalas hustru frän Mätl.jerfvi söder
om med söndagskl., läg. 1 d :r, kl. 3 d:r, bärkl. 2 d:r
- 6 d:r.
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Begrofs besökie.ren Johe.n .Åjäläs be.rn söder om utan
kl.,läg. 16 öre.
D:o sahl. h:r landtcammereraren Johan Kiempe i sin
Jagkiöpte graf i högchoret belägen med 6 kl., läg.
60 d:r1 2 halftijmas ring. med ½, 26 d:r, blrkl. 10
d:r, predikstols kl. 12 d:r, alte.rkl. 10 d:r, 2 månars
och 2 veckors bijsättning i innersta se.cherstian å, 12
d:r mt'!.nan 30 d:r - 147 d:r.
D:o borga.ren Jöran Uro frA.n Aningaisga.tände.n söder
om med söndags kl., läg. l d:r, en tijmas ring. 4 d:r,
bA.rkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o bandelsman Spijker i sahl. Wittfotens graf i hög
choret belägen med 6 kl., läg. 60 d:r, 4 halftijmas
ring. 20 d:r, bA.rkl. 10 d:r, predikstolskl. 12 d:r, altar
kl. 10 d:r -- 112 d:r.
D:o brofougden MA.rten Härmström norr om med sml
kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - l d:r
6 öre.
D:o borgaren Grels Taikinainen söder om med sön
dagskl., läg. 1 d:r, 1 1/, ring. 5 d:r, bA.rkl. 4 d:r 10 d:r.
D:o studenten Henrich Ariins späda barn norr om
utan kl., läg. 8 öre.
D:o he.ndelsman Hans Scheles drängs späda barn norr
om utan kl., läg. 8 öre.
D:o Jöran Hampus barn frA.n Nystad söder om med
små kl., lil.g. 16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1
d:r 6 öre.
D:o badarn Johan Deinert söder om, utan kl., läg.
l d:r, bA.rkl. 2 d:r - 3 d:r.
D:o skrädde.ren mest:r Zachris Jungs barn söder om
utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - l d:r.
D:o professor extra.ord. theol. och kyrckioherden i
Pargas mag. Andreas He.sselqvist i sahl. rA.dman
Henrik Schäfers graf, uti borgmästare-ohoret belägen,
med 5 kl. och nööt alt frijt för sitt trägna arbete
här ved doomkyrckian.
D:o Matta Kuckus barn från Mätäjerfvi söder om
utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bå.rkl. 6 öre - 1
d:r 6 öre.
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Begrofs postmästaren h:r Claes Alani pijga söder om
med söndagskl., läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bärkl. 4 d:r 9 d:r.
D:o borg. Hans Cretas barn söder om utan kl., !Ag.
16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o glasmestargesellen Claes Ca.ppelma.ns späda.
barn norr om utan kl., läg. 8 öre.
D:o I.sak Allhos hustru söder om med små kl., läg.
1 d:r, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre,
D:o skräddaren mest:r Henrich Nummises barn söder
om utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o en pijga från Karas pä Lillfäägatan norr om
utan kl., lä,g. 16 öre, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - 1
d:r 6 öre.
D:o Walborg Tivi norr om med smä kl., läg. 16 öre,
kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o eu gammal bA.tsman frän La.rs Lampelas på Long
gatau norr om med små. kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre,
härk). 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o Henrioh Skyttes pijga från Klöstret söder om
med srnä kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre 1 d:r 22 öre.
D:o Simon Hartvijks späda barn söder om utan kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o sal. D:r Georg Alanus enka i dess lagfångne
graf pä lilla gången med 5 kl. och nööt alt fritt
effter ven. consist. resol. af d. 3 april 1701.
D:o studenten Alexander Ritz' barn söder om utan
kl., läg. 16 öre, härk!. 6 öre - 22 öre.
D:o Matts Lindulas enka från Aningaisgatan söder
om med söndagskl., läg. 1 d:r, 1 hal(tijmas ring. 4
d:r, bärkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o Tomas Canisses späda barn, söder om, utan kl.,
läg. 8 öre.
D:o Simon Sujus enka frän Brahegatan med 3 kl.
i södra kyrkfarstun, ln.g. 6 d:r, 1 halftimmes ring. 8
d:r, bärkl. 4 d:r - 18 d:r.
D:o Matts Kurkkus barn från Mätäjärvi, söder om,
utan kl. läg. 16 öre, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - 1
d:r 6 öre.
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Begrofs Hörliogens A.kerwachts barn, norr om, utan
kl., läg, 8 öre, bårkl. 6 öre - 14 öre.
D:o blekaren Matta Panus hustru, söder om, med
små kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1
d:r 22 öre.
D:o Markus Snickares enka från Taikinaises tomt,
norr om, utan kl., läg. 16 öre, bårkl. 6 öre 22 öre.
D:o ett barn frA.n Kivisilta, söder om, utan kl., läg. 8
öre - 8 öre.
D:o Jakob Kurnapä frA.n Konungstvärgatan, norr om,
utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1
d:r 6 Ore.
D:o Daniel PA.jalais enka frA.n Konungstvärgatan,
norr om, med emä kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl.
6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o linväfvar Henrik Krist.erssons barn, tvillingar, i
en kista, söder om, utan kl., läg. 8 öre.
D:o teol. professor Wanochi enkas lilla dotter i sal.
professor Jakob Flaschenii graf, belägen i högkoret,
utan kl. och njöt allt· fritt.
D:o båtsman Peter Rökares barn frän Kungsgatan,
söder om, med smä kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre,
bA.rkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o Lars Kaarhuus piga och Mo.tts Panus späda barn
i en kista, söder om, med smA. kl., lAg. 1 d:r, kl. 16
öre, blrkl. 6 öre - 1 d:r 22 Ore.
D:o Mårten Klinga pA. Aningaisbacken norr om, med
små kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1
d:r 6 öre.
D:o slaktar Jöran Läipälä, söder om, utan kl., läg.
1 d:r, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o prästmannen Andreas Chyander med sitt späda
barn i kyrkan med 3 kl., läg. 36 d:r, bårkl. 4 d:r
och njöt kl. jämte barnets läg. fritt, enligt landshöf
dingens och consistorii enhälliga beslut - 40 d:r.
D:o Jöran Påste från Lilla fägatan, söder om, med
söndagskl., läg. 1 d:r, kl. 3 d:r, bårkl. 2 d:r - 6 d:r.
D:o linväfvar Erik Tari frän DrottningsA.gatan, söder
om utan kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre 1 d:r 22 öre.
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Begrofs Jakob Pårssas från Skolgatan, norr om, utan
kl., läg. 16 öre, bArkl. 6 öre - 22 öre.
D:o ha.ndelsman Joohim Rågenbook i kyrkan uti sal.
Wargentins graf med 6 kl., läg. 36 d:r, 4 haltimas
ring. 20 d:r, bärkl. 10 d:r - 66 d:r.
D:o assessoren välb. Anders Gyllenkroooks son i sal.
Wallenstiernas graf utan kl., läg. 30 d:r, ½ timmes
ring. med 6 kl. 6 d:r, bårkl. 2 d:r - ö7 d:r.
D:o accisskrifva.ren Henrik Bexes barn söder om, läg.
16 öre, kl. 16 öre, bårkL 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o apotekaren Relaus hustru med sin späda. son
i kyrkan utan kl., läg. 46 d:r, ½ timmes själaring
ning 4 d:r, bärkl. 2 d:r - 61 d:r.
D:o Hans Tomptila., söder om, läg. 1 d:r, kl. 4 d:r,
bårkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o hofrättsassessoren välb. Daniel Pheiff i kyrkan
med 6 kl., lägerstället i kyrkans graf 60 d:r, 2 tim
mars ring. 20 d:r, bårkl. 10 d:r, men njöt predik
stolskläde med altarkläde fritt - 90 d:r.
D:o Erik Bult söder om med 8 kl., läg. 1 d:r, ring.
8 d:r, härk!. 4 d:r - 13 d:r.
D:o studenten Polviander i a.kademie mull utan kl.,
gratis.
D:o inspektoren öfver Stora sjötullen Gabriel Va.lentinssons dotter i sal. ra.dman Roskamps graf med 6
kl., läg. 60 d:r, 4 halftimme.rs ring. 20 d:r, bå.rkl.
10 d:r, bisättning i innersta. sakristian under 2 vec
kor 6 d:r - 9,6 d:r.
D:o Boetius Muur frän Sjählö hospital söder om utan
kl., !äg. 1 d:r, kl. 16 öre, b§.rkl. 6 öre - 1 d:r
22 öre.
D:o konterfäjaren m:r Andres Ulioh i kyrkan med
kl., !äg. 36 d:r, 4 halft.immas ring. 20 d:r, bårkl. 10
d:r - 66 d:r.
D:o organisten Joakim Settegast's späda barn i kyr
kan; njöt allt fritt.
Begrofs herr Anders Sidbergs barn söder om utan
kl., läg. 16 öre, bårkl. 6 - 22 öre.
D:o glasmästar m:r J oohim Cappelma.ns barn söder
om, utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre 1 d:r 6 öre.
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Begrofs snickaren w:r Johans syster söder om med
små kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1
d:r 22 öre.
D:o Eskil Kästos hustru från Fägatan söder om med
söndagskl., läg. 1 d:r, kl. 3 d:r, bärkl. 2 d:r - 6 d:r.
D:o Krister Karps. från Fäga.tan söder om med sön
da.gskl., läg. 1 d:r, kl. 3 d:r, bårkl. 2 d:r - 6 d:r.
D:o skorsteusfäjareu Koponen söder om med små kl.,
läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre _: 1 d:r 22 öre.
Erik Nagus eoka söder om med små kl., läg. 1 d:r,
kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o nålmakaren m:r Gabriel Raam söder om utan kl.,
läg. 1 d:r, kl. l 6 öre, bärkl. 2 d:r - 3 d:r 16 öre.
D:o handelsman Torsten Märten i kyrkan med 3 kl.,
läg. 36 d:r, 4 halftimmas ring. 16 d:r, bärkl. 4 d:r
- 56 d:r.
D:o målarmästa.r Lars Myras hustru söder om med 3
kl., läg. 1 d:r, 2 halftimmas ring. 8 d:r, bårkl. 4
d:r - 13 d:r.
D:o a�ses or Johan Gabrielssons dräng norr om utan
kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - l d:r
6 öre.
D:o Jöran Pålarcks barn utan kl., !äg. 8 öre, kl. 16
öre - 24 öre.
D:o knappmakaren Jakob Romejer söder .om med 3
kl., !äg. 1 d:r, 2 halftimmas ring. 8 d:r, bårkl. 4
d:r - 13 d:r.
D:o Carl Bromans piga utan kl., !äg. 1 d:r, kl. 16
öre, bärkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o borgaren Härmäs hustru frän Mätäjärvi norr om
med små kl , läg. 16 ore, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre
- 1 d:r 6 öre.

(Under året begrofvos 32 män, 29 kvinnor och 73 barn, summa. 134. per
soner, däraf 6 ntfnttiga.)
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Anno _1702.

Begrofs advokaten Johan Willstad.ii barn nederst i
nedre. kyrkfarstugan utan kl., läg. 8 d:r.
" 19. D:o haudelsma.n Johan Jobbs ba.rn i sal. Arpens gra.f,
uta.n kl., !äg. 80 d:r, en haJftimmes ring. 5 d:r 85 d:r.
" 25. D:o Jakob Nukkars enka. söder om med 8 kl., läg. 1
d:r, ¾. timmes ring. 6 d:r, bårkl. 4 d:r - 11 d:r.
,, 28. D:o Ma.tts Tympis enka. söder om med söndagskl.,
läg. 1 d:r, 2 halftimmars ring. 4 d:r, bårkl. 2 d:r
- 7 d:r.
,, ao. D:o sta.dstjäuaren Johan Zaohrisson söder om, med
små kl., !äg. 1 d:r, kl. 16 öre, b!rkl. 6 öre - I
d:r 22 öre.
Febr. 4. D:o vicepresidenten i Åbo hofrätt, välborne Simon
Ruuth med 5 kl., läg. i Kuroka.rnas graf, hwar af
helfften allenast betalt 80 d:r, emedan liket bort
föres, 2 hela ooh ½ tijmas ring. 25 d:r, fem m!nars
bisättning i innersta saokerstijan il. 2 rd:r mån., hwilc
ket till helften är betalt näml. 30 d:r, men bårkl.
wid begrafn. iämpte prädiokstolskläde ooh altarkl.
nööt frijtt effter hr la.ndzhöfdingens ooh oonsistorii
gottfinnande, bärkläde brukat wid bijsättningen 10
d:r - 95 d:r.
,, 9. Begrofs musikanten Achatius Malm i kyrkan utan
kl. ooh njöt fritt effter wederbörandernes sluut, eme
dan han i sin Jijfstidh upwaohtat har musicen.
,, 11. D:o apotekar Rela.us gesäll i kyrkan utan kl., läg.
36 d:r, b!rkl. 4 d:r, 1 halftimmes ring. 4 d:r 44 d:r.
,, 20. D:o teologieprofessorn A. Wanochii enka. i sal. doktor
Jakob Flacksenii graf, belägen i högkoret, med 6 kl.
och njöt enl. consistorii beslut allt fritt.
" 24. D:o besökaren Johan Rasia.nen söder om med sön
dagskl., 111.g. 1 d:r, kl. a d:r, bårkl. 2 d:r - 6 d:r.
Jan.
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Begrofs studenten Hindrich Areens späda barn söder
om utan kl., läg. 8 öre, kl. 16 öre - 24 öre.
D:o en piga fran Ct1.a.losses söder om med amt\ kl.,
läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o den omvände juden Abram Christerssons späda
barn söder om utan kl., läg. 8 d:r.
D:o regementssekreteraren .Johan Lund med 5 kl. i
högkoret i kyrkans hemfallne graf, läg. 60 d:r, 2 half
timmars ring. 20 d:r, predikstolskläde 12 d:r, altar
kläde 10 d:r, bt\rkl. 4 d:r - 106 d:r.
Begrofs Erik Turskas enka från Kongsgatan söder
om med söndagskl., läg. 1 d:r, kl. 3 d:r, bårkl. 4
d:r - 8 d:r.
D:o linväfva.r Matts Lindula söder om med söndagskl.,
läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, embetsbärkl. 12 öre -- 5 d:r
12 öre.
D:o bagaren Erik Windis hustru söder om med sön
dagskl., läg. 1 d:r, kl. 3 d:r, bårkl. 4 d:r - 8 d:r.
D:o handelsman Arpens enkas dotter i kyrkan utan
kl., läg. 30 d:r, en halftimmes ring. med 5 kl. ö d:r,
bårkl. 4 d:r - 39 d:r.
D:o studenten .Johannes orlin i västra kyrkfarstu
gan utan kl., läg. 6 d:r, en halftimmes ring. 5 d:r,
bårkl. 4 d:r - 15 d:r.
D:o svarfvaren Börje Hitz öder om utan kl., läg. 1
d:r, embetsbårkl. 12 öre - 1 d:r 12 öre.
D:o linväfvaren .Joh. Steffander från Hampspinnar
gatan, söder om utan kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl.
6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o borgaren And. Sipiläs späda barn, söder om, utan
kl., läg. 8 öre, kl. 16 öre - 24 öre.
D:o gllldsmedsmii.staren Michel Roth i västra kyrk·
farstugan med 3 kl., läg. 12 d:r, 3 halftimmars ring.
6 d:r, embetsbårkl. la4 öre - 18 d:r 24 öre.
D:o linväfvar Henrik Holms enka i kyrkan med 3
kl., läg. 36 d:r, 4 halftimmars ring. 16 d:r, bårkl.
4 d:r - 56 d:r.
Begrofs svänska capp:n här vedh domkyrckian hr
MagnuR Netzelius med 6 kl. i sahl:e råd.man Schoo
fers graaf och nööth alt fritt.
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Begrofs borga.ren ifrA.n Klöstret Jobben med 6 kl.,
läg. i kyrckian 86 d:r, 4 halftim:s ringning 20 d:r,
bA.rkl. 4 d:r - 60 d:r.
D:o Matts glasmestare frA.n Hampspinnaregatan söder
om med små kl., lägerst. 1 d:r, kl. 16 öre, bA.rkl. 6
öre - 1 d:r 22 öre.
D:o handelsman Johan Märtens dreng söder om med
söndagskl., läg. l d:r, kl. 4 d:r, bårkl. 2 d:r 7 d:r.
D:o skomakaren M§.rten Moikois späda barn söder
om utau kl., )äg. 8 öre - 8 öre.
D:o Petter Bruka.la söder om med små kl., läger 1
d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
'D:o Hendrich Hyryinen söder om med söndagskl., läg.
1 d:r, kl. 4 d:r, bårkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o borgaren Jacob Kastns h:n söderom med små
kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - 1 d:r
22 öre.
D:o borgaren Påhl Alapäs hust:s mor söder om med.
små kl., läg. l d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1
d:r 22 öre.
D:o rådman sahl:e Michael Correlius i sin le.gkiöpte
graf i högchoret belägen med 6 kl. och nööt efter
hr landzhöfding:s och ven. eons. resolut. e.f d. 7 ang.
1701 !äg. och kl. fritt. Men för härk). 10 d:r, al
tarkläde 10 d:r samt predikestolskl. 12 d:r, bet:t som
här införes - '52 d:r.
D:o assessoren i den höglof:e kongl:e hofrätt h:r
Johan Rosscamp i kyrckian med 6 kl., läg. 36 d:r,
4 halftimars ringning 20 d:r, bårkl. 10 d:r, predik
stolskl. 12 d:r, altarkl. 10 d:r - 88 d:r.
D:o en enckia ifrån Tnrskais i Klnstret söder om med
söndagskl., läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bll.rkl. il d:r - 7 d:r.
D:o borgaren Nils Danberg söder om med 8 kl., läg.
1 d:r, 2 halftimars ringning 8 d:r, bårkl. 4 d:r -13 d:r.
D:o borgaren Jacob Kastus 2:e späda barn i en kista
lagde söder om utan kl., läg. 8 öre.
D:o borga.ren Simon Rutis hustru söder om med sön
dagskl., läg. 1 d:r, kl. 3 d:r, bårkl. 2 d:r - 6 d:r.
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Begrofs borgaren Grels Pässis hustru i kyrokia.n medh
S kl., läg. 36 d:r, 4 ½ tima.s ringning 16 d:r,
bårkl. 4 d:r - 56 d:r.
D:o handelsman Hendrioh Jörenson i kyrokia.n med
5 kl., läg. 36 d:r, 4 ½ tima.s ringning \!O d:r, bA.rkl.
4 d:r - 60 d:r.
D:o haudelsma.n Hendrich Frankz späda barn i
kyrckian uthan kl., läg. 18 d:r, half tima siähl ring
ning 6 d:r - 23 d:r.
D:o ad"Yokaten Anders Märtens späda barn uti kyrckie
forstugun utan kl., låg. 3 d:r.
D:o een enckia ifrän lllichell Naulis norr om med
smä kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre. - 1 d:r
6 öre.
D:o sadelmakaren m:r Johan Spångz gesell, Hans
Orman, i kyrckia.n med 3 kl., läg. 36 d:r, 4 ¼ tima.s
ringning 16 d:r, bårkL 4 d:r - 66 d:r.
D:o besökiaren Johan Saltbergs mor söder om med
söndagskl., läg. l d:r, kl. 4 d:r, bårkl. 2 d:r 7. d:r.
D:o Ma.ttz Ka.rfvas späda barn söder om utan kl.,
!äg.
öre - 8 öre.
D:o borgaren Mattz Sämis späda barn söder om utan
kl., läg. 8 öre - 8 öre.
D:o borgaren Petter Mustasu söder om med smä kl.,
läg. l d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o borgaren Nils Danbergs enokia.s späda barn
söder om utan kl., läg. 8 öre - 8 öre.
D:o Isak Bergs späda barn söder om utan kl., läg.
8 öre.
D:o snickaren Anders Lunds barn söder om utan kl.,
!äg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o borgaren Bertil Hyrysses hustru söder om med
söndagskl., läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bärk.l. 2 d:r - 7 d:r.
Betalt för stud. sahl. Kallings bijsättning i oammaren
uthi 11 vekors tijdh å 1 d:r 16 öre - 16 d:r 16
öre, ¼ tima. siähl ringning med 6 kl. 5 d:r, bårkl.
4 d:r - 26 d:r 16 öre.
Begrofs Simon Bla.nks späda barn söder om utan kl.,
läg. 8 öre - 8 öre.
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Begrofs fiskal besökaren HQ!los späda barn utan kl.,
läg. 8 öre - 8 öre.
D:o snörmakaren m:r Joha.n Corele barn söder om
utan kl., läg. 16 öre, kl. I 6 öre - 1 d:r.
D:o Grels Peldolas enckias barn söder om utan kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o borgaren Hendrich Bla.ncks späda barn söder om
utan kl., läg. 8 öre - 8 öre.
D:o linvAf. Steffanders enckias barn söder om utan
kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o borgaren Hendrich Wolters hustru söder om med
söndag kl., läg. 1 d:r, 2 halftimars ringning 4 d:r,
bårkl. 4 d:r - 9 d:r.
D:o assessoren i den högl. kongl. håfrätt vä.lb. Hendr.
Ståhlhanskz fru Elsa Duva.It i kyrckian utan kl. och
för läg. a.llenast betalt 30 d:r, emedan lijket hårt-
fördes, ½ timas siählringning 5 d:r, bårkl. 4 d:r 39 d:r.
D:o Eskil Sapas enckia norr om med små kl., läg. 16
öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o professor Svederi ryttares enkias späda barn norr
om utan kl., läg. 8 öre - 8 öre.
D:o notarien i den hög!. kongl. hofrätt h:r Johan
Forstens barn uthi sahl. Wallenstiernas graf utan kl.,
läg. 30 d:r, ½ timas siählringning 6 d:r - 36 d:r.
D:o advoco.ten i den hög!. kongl. hå.frätt h:r Johan
Lifman i sahl. ,doct. Alani graf utan kl., läg. 36 d:r,
½ timas siählringning 6 d:r, bårkl. 4 d:r - 45 d:r.
D:o borgaren Erich W alli söder om med söndagskl.,
läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bårkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o choralis h:r Simon Sadenii drengs späda barn
söder om utan kl., läg. 8 öre - 8 öre.
D:o skomakaren Märthens späda barn söder om utan
kl., läg. 8 öre - 8 öre.
D:o handelsman Johan Kocks barn i kyrckian utan
kl., läg. 18 d:r, ¼ tima siäblringning 5 d:r 23 d:r.
D:o bandelsman Gustaf Wittfots drengs barn norr om
utaIJ. kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o Michell Pyrris barn, tvillingar i en kista lagde,
norr om utan kl., läg. 8 öre - 8 öre.
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Begrofs borga.ren Joseph Eskolas späda barn söder
om utan kl., läg. 8 öre, kl. 16 öre - 24 öre.
D:o Simons sräda barn från Cuppis söder om utan
kl., läg. 8 öre.
D:o glasmästar Jockim Cappelmans barn söder om
utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o en ryttareenokias barn fran Krotila söder om
utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o skipzlieutnant Richard Soheidenburg späda barn
söder om utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o borgaren Hendrioh Prästis barn söder om utan
kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o borgaren Lars Jönssons barn i fattig mull utan
kl. gratis.
D:o haudelsman Gustaf Wittfots dreng söder om,
medh små kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre
- 1 d:r 22 öre.
D:o Eskil Tarbalas barn söder om utan kl., läg. 16
öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o Siählö hospitals predikanten h:r Erioh Stodius i
kyrokian medh 6 kl., läg. 86 d:r, 4 halftimars ring
ning 20 d:r, bårkl. 4 d:r - 60 d:r.
D:o Mårthen Tililäs späda barn norr om utan kl.,
läg. 8 öre -- 8 öre.
D:o assessor Rosenmullers enkie fruus ryttares spilda
barn söder om utan kl., läg. 8 öre, kl. 16 öre 24 öre.
D:o b:r Lus Sa.oklinii späda ba.rn i kyrokian utan
kl. och nöth alt fritt för sitt trägne uppvachtande
här ved domkyrokian efter vanl. plägsed.
D:o Emil Snachs enckias barn söder om utan kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o Hendricb Wächters döttfödde barn söder om utan
kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o Grels murmestares barn söder om utan kl.,
läg. 16, kl. 16 - 1 d:r.
D:o linväf. Jacob Enbergs späda barn söder om utan
kl., läg. - 8 öre.
D:o borgaren Mårthen Kimalaisses späda barn söder
om utan kl., läg. - 8 öre.
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Begrofs borgaren Mattz Haalis mAgs barn norr om
utan kl., läg. - 8 öre.
D:o Erich saltmätares enckia. norr om med små kl.,
läg. 18 öre, kl. 16 öre, Mrkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o Jacob saltmätares barn norr om utan kl., läg. 8
öre, kl. 16 öre - 24 öre.
D:o Bertil Windis döttfödde barn söder om utan kl.,
läg. 8 öre - 8 öre.
D:o assessoren Roskamps enckias drengs späda barn
söder om utan kl., läg. 8 öre - 8 öre.
D:o ringiaren Jören Bertilssons späda dotter söder
om utan kl. och nööth alt fritt.
D:o contraleurens syster i ha.ns nyia. graf på lilla
gängen belägen ntan kl. och nööth efter gaml. pläg
sed frij öpning, emeda.n dett första. lijket var, sedan
graf:n murades, som insattes.
D:o Käikäläisses späda. barn norr om utan kl., läg.
8 öre.
D:o Jören Staffars döttfödde barn norr om utan kl.,
läg. 8 öre.
D:o hummelkarlen Hendrich Mattssons döttfödde
barn söder om utan kl., läg. 8 öre.
D:o assessoren i den högl. kongl. hofrätten välb.
Anders Gyllenkrooks barn uthi assessoren Gyllen
krooks graf utan kl., läg. 30 d:r, 1/1 timas siähl
ringning 5 d:r - 35 d:r.
D:o skiepslieutn. Richard Scheidenburgs hustru
i kyrckian ntha.n kl., läg. 36 d:r, 1/1 timas siähl
ringning 5 d:r, bårkl. 4 d:r - 45 d:r.
D:o skreddaren mest:r Anders Mällenbergs barn söder
om utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre 1 d:r 6 öre.
D:o Erich Ruissalas barn söder om med smA. kl., läg.
16 öre, bA.rkl. 6 öre, kl. 16 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o knappmakaren mester Jacob Romejers ankas späda
barn söder om utan kl., läg. - 8 öre.
D:o college. h:r Grels Palicander i kyrckioförstngun
med 3 kl., läg. 6 d:r, 3 ¼ timas ringning 12 d:r,
bA.rkl. 4 d:r - 22 d:r.
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Begrofs kyrckio-byggiaren Jören Kalkila norr om
med söndagskl. ooh alt fritt efter h:r landzhöfding:s
ooh ven. cons:s enhällige slnnth.
D:o vice praisident Runtz enkie fruns drengs späda
barn söder om uthan kl., läg. - 8 öre.
D:o borgaren Säckipäs hustru söder om med sön
dagskl., läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bå.rkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o borgaren Hendrich Kuskå.skis hustrus bror söder
om med söndag skl., läg. 1 d:r, kl. S d:r, bårkl. 2 d:r
- 6 d:r.
D:o bltsman Jören Huitti för sin fattigdom i fattig
mull gratis.
D:o borgaren Jacob Syras späda barn söder om nthan
kl., läg. - 8 öre.
D:o sahl. glasmoostaren Carls dotter norr om med små
kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1 d:r
6 öre.
D:o ryttaren Hendrich Jyly söder om med små kl.,
läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o borgaren Johan Erichssons hustru söder om med
söndagskl., !äg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bårkl. 2 d:r 7 rl:r.
D:o besökiaren Johan Oijala söder om med söndagskl.,
läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bf.rkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o borgaren Hendrich Kuifvalas barn söder om med
små kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1
d:r 6 öre.
D:o r!dman Hendrich Tolpos hustru i kyrckian uthan
kl., läg. 60 d:r, ½ timas siählringning 6 d:r, bårkl.
4 d:r - 69 d:r.
D:o besökiaren Anders Sillis späda barn söder om
uthan kl., !äg. 8 öre.
D:o Thomas Klåckares drengs späda barn söder om
utha.n kl. ooh nööth fritt efter va.nligheten.
D:o snickaren master Anders Broman söder om uthan
kl., läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, embetzbA.rkl. 12 öre - 6
d:r 12 öre.
D:o tyske besökiaren Johan Forsman i söder kyrck
förstngnn nthan kl., läg. 6 d:r, bA.rkl. 2 d:r ·- 8 d:r.
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Begrofs ryttaren Thomas Rautapäs hustru från klostret
uthan kl., läg. söder om 1 d:r, kl. 16 öre, bårltl.
6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o stadstienare.n Johan Zachrissons enckias späda
barn söder om nthan kl., läg. - 8 öre.
D:o borgaren Johan Ströms barn söder om med smA.
kl., lAg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r
6 öre.
D:o skrifvaren Turkmans enka norr om med små kl.,
läg. 16 öre, kl. l 6 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o een hustru ifrA.n Jacob saltmatare på Oijala gatan
i fattig mull uthan kl. gratis.
D:o skom. mest:r Lorentz Timmo söder om uthan kl.,
läg. 1 d:r, ½ timas siählringning 4 d:r, emb. bårkl.
12 öre - 5 d:r 12 öre.
D:o en fattig qvinna från stadstien:n Hendrioh Huis
kar för fattigdom utan kl. i fattig mull, gratis.

(Under detta ;\r begrofros 37 män, 39 hinnor ooh 94 barn, summa 170
personer, dllrnf 9 utfattiga.)

Anno 1703.
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"
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"
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8.

Begrofs mester Jacob mnrmestares hustru söder om
med sondagskl., lag. 1 d:r, kl. 4 d:r, emb. bå.rkl. 12
öre - 5 d:r 12 öre.
9. D:o rådstngn-vachtmestaren Hendrich Clen söder om
uthan kl., läg. 1 d:r, bA.rkl. 2 d:r - 3 d:r.
17. D:o borgaren Kajalaises mågs Stichooi späda barn
söder om utan kl., läg. - 8 öre.
" D:o borgaren Milrten Tilares barn pil. Fäägatan norr
om utan kl., läg. 8 öre, bärkl. 16 öre - 24 öre.
22. D:o en gammal hustru frA.n regementsfältskiären Del
phendahl söder om utan kl., Jäg. 1 d:r, kl. 16 öre,
bärkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
24. D:o Grels Graans späda barn nthan kl. söder om,
läg. - 8 öre.
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Begrofs borgaren Hendrich Käppiläs späda bam söder
oru utban kl., läg. - 8 öre.
D:o en tysk båtsman af Kockens farkost söder om
uthan kl., läg. 1 d:r, bårkl. 2 d:r - 3 d:r.
D:o Lisbeta Svanbergs späda barn, söder om utban
kl., läg. 8 öre.
D:o een utfattig qvinna från Callias pä Klosterbacken
i fattig mull uthan kl. gratis.
D:o tunbindaren meeter Erichs syster Karin söder om
medh söndagskl., läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, embets bårkl.
12 öre -- 6 d:r 12 öre.
D:o borgaren Hendrich Tarhalas hustru söder om
med små. kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre 1 d:r 22 öre.
D:o ringiaren Erich Ryssäs späda barn norr om uthan
kl. och nööt efter vanligheten alt fritt.
D:o Nils Felanders enkia från Klo1,tret söder om
med söndagskl., läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bårkl. 4 d:r
- 9 d:r.
D:o borgaren Simon A grelin i kyrckian med 3 kl..
lög. 36 d:r, 4 ½ timas ringning 16 d:r, bårkl. 4
d:r - 66 d:r.
D:o borgaren Hendrich slachtare från Aningaisllng
gatan söder om med söndagskl., !äg. 1 d:r, kl. 4 d:r,
bårkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o een enckia från Sodialius gärd på, Tavastegatun
söder om med små kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bärkl.
6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o skomakaren mester Jacob från Tavasttvärgatan
i kyrokian uthan kl., läg. 36 d:r, kl. 4 d:r, embets
bårkl. 12 öre - 40 d:r 12 öre.
D:o Thomas Svänsk i kyrokian med 3 kl., läg. 36
d:r, 4 ½ timas ringning 16 d:r, blrkl. 4 d:r 66 d:r.
D:o borgaren Jören Skaffare barn från Aningais
gatan söder om utbau kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre,
bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o krukmakaren meeter Eriob Rudolfs dotter i kyro
kian utban kl., läg. 36 d:r, ½ timas eiählringning 4
d:r, bårkl. 2 d:r - 42 d:r.
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Begrofs borgaren Grels Pässi frA.n Tavastegatan i
kyrckian med
kl., läg. 36 d:r, 4
timas ringn.
16 d:r, bA.rkl. 4 d:r - 56 d:r.
D:o bärgaren Sigfridh SAltis encka från Lillkrydma
norr om utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6
öre - 1 d:r 6 öre.
D:o borgaren Hendrich Säokas barn frA.n Nystadh
söder om utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o borgaren Elias Paturis barn söder om med sön
dagskl., läg. 16 öre, 3/, t. r. 8 d:r, bA.rkl. 2 d:r 5 d:r 16 öre.
D:o acoijeskrif:n Hendrich Bäx i söder kyrckförst.
utan kl., lag. 6 d:r, bårkl. 2 d:r - 8 d:r.
D:o båtsman Anders Nåckilas enckia norr om med
små kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1
d:r 6 öre.
D:o bA.tsman Simon Mattssons barn från Väf:re gatan
norr om utan kl., läg. 8 öre, kl. 16 öre - 24 öre.
D:o borgaren Jacob Koppa från Aningaisöfvergatan,
söder om med 8 kl., läg. 1 d:r, 2
timas ringn. 8
d:r, bA.rkl. 4 d:r - 13 d:r.
D:o stråkmestaren Antonij Papis hustru i kyrckian
utan kl., läg. 36 d:r,
timas siä.hlringning 5 d:r,
bårkl. 4 d.:r - 4ö d:r.
D:o bärgaren Täcka Me.ttzes enckie. norr om med
smA. kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1
d:r 6 öre.
D:o een hust: från borgaren Viaka i fattig mull, utan
kl., gratis.
D:o borga.ren Thomas Skinnare från Biskopstvärgatan,
söder om med 3 kl., läg. 1 d:r, k\. 8 d:r, bA.rkl. 4
d:r - 13 d:r.
D:o ringiaren Johan Tyty med sin hust. söder om
med söndagskl. och nööt alt fritt efter vanligheten.
D:o Mårten Mylnare frA.n Upalingo norr om utan kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o cursoris Wirelij späda barn i acad:mull utan
kl., gratis.
D:o borgaren Mattz Enikis piga söder om utan kl.,
läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
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16.

18.

"
21.

"

,,

,,
23.
28.

,,
Maj

,,
1.

,,

2.

,,

3.

,,

,,

,,

6.
6.

,,
8.

Begrofs · borgaren Simon Hartviks späda barn söder
om utan kl., läg. - 8 öre.
D:o borgaren Mattz Kötis enokia. från TA.rgegatan in
i kyrokian, I.äg. 36 d:r, 4
timas ringn. 16 d:r,
bArkl. 4 d:r - 66 d:r.
D:o borgaren Simon Kutj söder om med smä kl,
läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bArkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o Mattz Kissa.la sOder om utan kl., !Ag. 1 d:r, kL
16 öre, bArkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o borgaren Johan Pytti söder om med smä kl.,
läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o rldst:vachtmestaren Mattsses svärmor norr om
med små kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bärkL 6 öre
- l d:r 6 öre.
D:o borga.ren Jacob Kåckis barn norr om utan kl.,
läg. 8 öre, kl. 16 öre - 24 öre.
D:o borgaren Johan Kulmala. norr om med små kl.,
lig. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre. -- 1 d:r 6 öre.
D:o borgaren Bengt Oja.las hustru, söder om utan kl.,
läg. 1 d:r, kl. 16 öre, b!rkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o humbledrengen Michell Thomassons hust:o söder
om med smä kl., lAg. 1 d:r, kl. 16 öre, Mrkl. 6 öre
- 1 d:r 22 öre.
D:o borgaren Mattz Kurku söder om med söndagskl.,
)Ag. 1 d:r, '/, ringningar 8 d:r, Mrkl. 2 d:r - 6 d:r.
D:o borgaren Jacob Koukar söder om med söndagskl.,
läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bårkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o h:r Lars Saohlinii hustru i kyrckia.ns graf, med
fem kl., på gängen och nööt efter kongl. maj:ts aller
ddigste resol. af 1664 frijt.
D:o bookbindaren m:r Christian Rejmans späda barn
pä lilla g ången utan kl., läg. 18 d:r.
D:o Jöran Peuras hustru norr om med små kl., lAg.
16 öre, kl. 16 öre, Mrkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o borga.ren Bengt Åjalas späda barn söder om utan
kl., läg. 8 öre.
D:o drengen Jaoob Nurkalas barn från Pekas norr
om utan kl., läg. 8 öre, bårkl. 6 öre - 14 öre.
D:o juris professoren Matthim Svederi barn utan kl.
i kyrckian, läg. - 18 d:r.

½
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Begrofs borgaren Johan Tikula söder om med sml kl.,
läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
" " D:o svarfvaren m:r Jörans späda barn söder om utan
kl., lig. 8 öre.
" 11. D:o borgaren Kulhos pijga. söder om med sOndagskl.,
läg. 1 d:r, kl. 3 d:r, ba\rkl. 2 d:r - 6 d:r.
" 12. D:o borgaren Axell Piihkala söder om med sOndagskl.,
läg. 1 d:r, kl. 3 d:r, bårkl. 2 d:r - 6 d:r.
" 13. D:o linväf: m:r Jöran Haakes pijga söder om med
smA. kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1
d:r 22 öre.
" 14. D:o borgaren Giöstaf Pämoinen söder om med små
kl., läg. 1 d:r1 kl. 16 öre, bärkl. 6 öre. - 1 d:r
22 öre.
" 19. D:o skinnaren m:r Skröders pijga söder om utan kl.,
läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
" " D:o linväf. m:r Jöra.n Bask söder om uta.n kl.1 läg.
1 d:r, embetsbårkl. 12 öre - 1 d:r 12 Ore.
" 20. D:o skinnaren m:r Må.rten Christian söder om utan
kl., läg. 1 d:r, bårkl. af gillet 12 Ore - 1 d:r
12 tlre.
" 24. D:o aoiisskrif. Hindrich Bexes enkias pijga söder om
uta.n kl., läg. 1 d:r, bårkl. 6 Ore - 1 d:r 6 öre.
" 25. D:o skreddaren m:r Grels söder om utan kl., läg. 1
d:r, embetsbårkl. 12 Ore - 1 d:r 12 öre.
" " D:o hospita.ldrengen Jöran Nupuka norr om utan
kl., läg. 16 öre, bårkl. 6 öre - 22 Ore.
D:o
borgaren Sigfrid Spanskis hustru söder om med
27.
"
små. kl., lag. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1
d:r 22 Ore.
" " D:o borgaren Oloff Palika söder om med söndagskl.,
läg. l d:r, kl. 4 d:r, bå.rkl. 2 d:r - 7 d:r .
......_
D:o
borgmästa.ren Laurentius Wilstadius i kyrokian
28.
"
med 5 kl., läg. 36 d:r, 4 ha.lftimars ringningar 20
d:r, bärkl. nöt af gillet -· 56 d:r.
�
" D:o besokiaren Hindrich Einola söder om utan kl.,
läg. 1 d:r, bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
Juni 2. D:o borgaren Hindrioh Kuskåskis späda barn sö1ler
om utan kl., läg. 8 Ore.
Maj

9.
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Juni

9.

"

"

"

11.

"

14.

"

16.

"
"
"

18.

"

20.

"

22.

"

"
28.

"
"

24.

"

26.

"

29.

"

"

25.

Nedsatties sahl. general majoren välborne h:r ha.ron
Johan Ribbing med sin hustru uti Ka.nka.s nyia.
gra.f utan kl., läg. för begge 120 d:r, bårkl:n 8 d:r
- 128 d:r.
Begrofs tullskrifvaren Erich Huta.jas hustru i kyrckian
på stoora gången med fem kl., lAg. 86 d:r, 4 half
tima.s ringningar 20 d:r, bårkl. 4 d:r - 60 d:r.
D:o borgaren Hindrioh Hyrysses enkia söder om med
söndagskl., !äg. 1 d:r, 2 halftimas ringning 4 d:r,
bårkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o båtsmannen på handelsman Kockens fahrkåst
Hindrich BAckelman söder om utan kl., läg. 1 d:r,
bårkl. 2 d:r d:r.
D:o snickaren m:r Hindrich Leino söder om med sön
dagskl., läg. 1 d:r, kl. 8 d:r, embetsbårkl. 12 öre 4 d:r 12 öre.
D:o borgaren Jacob Soitos späda. barn söder om utan
kl., läg. 8 öre.
D:o borgaren Michell Äitis späda. barn söder om utan
kl., läg. - 8 öre.
D:o borga.ren Jacob Anungs späda barn söder om
utan kl., läg. 8 öre.
D:o borgaren Grels Jyskäa söder om med små kl.,
läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o ryttaren Jacob Bolmas spAda barn söder om
uta.n kl., läg. 8 öre.
D:o sa.hl. borga.ren Lars Tottis späda barn söder om
utan kl., läg. 8 öre.
D:o borgaren Jacob Rökma.ns pijga söder om utan
söndagskl., läg. 1 d:r, kl. 8 d:r, bårkl. 2 d:r - 6 d:r.
D:o skreddaren m:r Zacharia.s Jungs barn söder om
utan kl., läg. 16 öre, bårkl. 6 öre - 22 öre.
D:o den omvände juden Abraham Christians ba.rn norr
om utan kl. gratis.
D:o borgaren Matz Hampu söder om med söndag skl.,
läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bårkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o borga.ren MA.rten Skyttes hustru söder om med
söndagskl., läg. 1 d:r kl. 4 d:r, bårkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o handelsman Johan Schults dreng söder om utan
kl., läg. 1 d:r, bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
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"
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,,

28.

n

29.

Aug.

4.

Begrofs borgaren Mats Kingeleisses barn söder om
med små kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bArkl. 6 öre
- 1 d:r 6 öre.
D:o controleuren Johan Hackes späda barn i dess
lagkiöpte graf pA. lilla gången utan kl., läg. 18 d:r.
D:o handelsman Johan Jobbs son i kyrckian pA. lilla
gängen utan kl., lAg. 18 d:r, ½ tijma siählringning
6 d:r - 28 d:r.
D:o borgaren Jöran Blank söder om med söndagskl.,
läg. 1 d:r, kl. a d:r, bårkl. 2 d:r - 6 d:r.
D:o borgaren Tättäs enkia söder om utan kl., läg. 1
d:r, bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o borgaren Johan Neulas hustru norr om utan kl.,
läg. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 22 öre.
D:o borga.re-enkian Ruthis barn söder om utan kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o borga.ren Härjäs enkias dotterbarn norr om utan
kl., läg. 8 öre.
D:o borgaren Hindrich Pungis dotters barn norr om
· utan kl., läg. 8 öre.
D:o vice präsidenten Lejonmaroks dreng MArten Wal
mos 2:ne barn i en kista lagda söder om utan kl.1
läg. 8 öre.
D:o borgaren Miohell Huja.r söder om med emä kl.,
läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r
22 öre.
D:o väfvaren Erich Rli.päläs späda barn norr om utan
kl., läg. 8 öre.
D:o borgaren Wierus enkia norr om med små kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o borgaren Hans Cretas barn söder om utan kl.,
läg. 1 6 öre, bårkl. 6 öre - 22 öre.
D:o borgaren Johan Neula.e späda barn, utan kl.,
norr om, läg. 8 öre.
D:o borgaren Anders Prästis späda barn söder om
utan kl., läg. 8 öre.
D:o borgaren Hartvijke son söder om utan kl., läg. 16
öre, bA.rkl. 6 öre - 22 öre.
D:o bA.taman Johan Hiuetie enkia för dess fattigdom
med små kl. i fattig mull gratis.

22
Aug.

f

4.

Begrofs en gammal soldat från PieterhAff i ·fattig
mull utan kl. gratis.
" 8. D:o en hustru frA.n Pupulas enkia. på Väfva.regatan
norr om utan kl., läg. 16 Ore, bårkl. 6 Ore
22 öre.
,, 10. D:o linväf:n m:r Hindrich Malm söder om utan kl.,
läg. 1 d:r, bårkl. 6 Ore - 1 d:r 6 Ore.
" 12. D:o borga.ren JOran Ha.alis enkia söder om med små
kl., läg. 1 d:r, kl. 16 Ore, bårkl. 6 Ore - l d:r
22 öre.
" 17. D:o borga.ren Hindrioh Wa.ntilas späda barn soder
om utan kl., läg. 8 öre.
"· 18. D:o borga.ren Carl Bromans späda barn söder om
utan kl., läg. 8 Ore.
D:o Smolandus D:ng Borgreen söder om utan kl.,
"
läg. 1 d:r, l/2 tijma siählringoing med 6 kl. 5 d:r,
bårkl. 2 d:r - 8 d:r.
19. D:o borgaren Michell LähtenUrfwas späda barn söder
om utan kl., läg. 8 öre.
" 20. D:o postryttaren Sigfreds späda barn söder om utan
kl., läg. 8 öre.
,, 29. D:o Sigfred Smeds dotters barn norr om utan kl.,
läg. 8 öre.
" ,, Efter grefvinnas högvälborne frw Elsa Sparras ord.res
är lefvererat af arrendatoren på Sundholm Nils Ry
deen i afslag på kyrckians omkåstnad för sa.bl. kongl.
rådet och presidenten h:r Jöns Kurcks graf - 88 d:r.
Sept. 6. Begrofs academire befall. Salmon Möllers barn i k.yr
kia.n utan kl., läg. 18 d:r.
" " D :o sva.rfvaren Simon Kutas späda barn norr om utan
kl., läg. 8 öre.
" 6. D:o rådman Jacob Wa.lstenii barn i södra. kyrkför
stngun utan kl., läg. a d:r.
" 7. D:o choralis her ved doomkyrkian b:r Zacharia Lun
dani späda barn i k.yrkian utan kl. och nööt frijt
efter kongl. förordning.
D:o sa.bl. Johannes Rivelius i klåckchoret med a
"
kl., läg. 6 d:r, 4 ha.lftijmas ringningar 16 d:r, bårkl.
4 d:r - 26 d:r.
" " D:o borgaren Grels Jyskes enkia söder om med små
kl., !äg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre. - 1 d:r 22 öre.
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Begrofs borgaren Anders Gräs späda barn söder om
utan kl., läg. 8 öre.
D:o skomake.ren m:r Mårten Möikossee späda barn
söder om utan kl., )Ag. 8 öre.
D:o regiments-hoffslagaren Petter Lindbergs barn söder
om utan kl., Jig. 16, bArkl, 6 öre - 22 öre.
D:o bookbindaren m:r Christian Reimans hustru i
kyrkian utan kl., llg. 36 d:r, ½ tijma silhlringning
6 d:r, bärkl. 4 d:r - 46 d:r.
D:o en ryttare-enkia frän Mats Skaffare norr om med
smä kl., IAg. 16 öre, kl. 16 öre, bArkl. 6 öre - I
d:r 6 öre.
D:o timberme.n Cnut Norikalas späda bam söder om
utan kl., läg. 8 öre.
D:o studenten Hindrich Areene späde. barn söder om
utan kl., läg. 8 öre.
D:o assessoren i den högloft. kongl. hlffrätt h:r Carl
Paulini barn uti handelsman sahl. Fästingens graf
utan kl., läg. - SO d:r.
D:o borgaren Mats Kurkus enkias barn söder om med
smä kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1
d:r 6 öre.
D:o studenten Henrik Lijnrooths späda bam söder om
utan kl., läg. 8 öre.
D:o skomakaren Bengt Kläberg söder om med smä
kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, blrkl. 6 öre - 1 d:r
22 öre.
D:o hospitals-drengen Jörans enkia norr om utan kl.,
läg. 16 öre, blrkl. 6 öre - 22 öre.
D:o en pijga frän borgmlilltaren Saels tompt i fattig
mull utan kl. gratis.
D:o borgaren Hindrioh Wanhalinna söder om med
smä kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, Mrkl. 6 öre - 1
d:r 22 öre.
D:o borgaren Staffan Ruise.las späda barn �der om
utan kl., )äg. 8 öre.
D:o skomakaren Lars Sätti norr om med aml kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - 1 d:r
22 öre.
D:o tegelkarlen Hindrioh Pipaisses dööfödda barn
norr om utan kl., lAg. 8 öre.
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Begrofs borgaren Thomas Hennela norr om med smA.
kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o borgaren Anders Järässes bam norr om utan kl.,
lig. 8 öre, bårkl. 6 öre -- 14 öre.
D:o bryggiaren Miohell söder om med sönda.gskl., läg.
1 d:r, kl. 4 d:r; bärkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o handelsman Cretalenii lilla dotter i kyrkia.n utan
kl., IAg. 18 d:r,
tijma siählringning 5 d:r - 28 d:r.
D:o medicine doct.oren Wallerij barn uti assessoren
tijma siähl
Litzens graf_ utan kl., läg. 30 d:r,
ringning 5 d:r - 35 d:r.
D:o en pijga från Anders Tyni norr om med smA.
kl., lag. 16 öre, kl 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r
6 öre.
D:o opväckiaren her ved kyrckian Jöran Philipsson
söder om med tiönda.gskL och nööt efter kongl. för
ordning alt frijt.
D:o skräddaren Johan Roceli efter kongl. hA.ffrättens
resolution norr om afaijdes utan ceremonier.
D:o borgaren Hindrich Pelte.rs dööfödda barn norr
om utan kl., läg. 8 öre.
D:o borgaren Le.rs Wulff i södre kyrkförstugun utau
kl., läg. 6 d:r, bårkl. 2 d:r - 8 d:r.
D:o vicefiscalen i den höglofl. kongl. hA.ffrätt h:r
Hindrich Schoofer uti handelsman Wittfootens graf i
högchoret, läg. 60 d:r, 2 he.lftijme.s ringningar 20
d:r, predikst.ols-klAde 12 d:r, bårkl. 4 d:r - 96 d:r.
D:o borgaren Bertill Windis barn söder om utan kl.,
läg. 16 öre, bArkl. 6 öre - 22 öre.
D:o e.dvocaten Enander söder om utan kl. efter hög
vyrdige doomcapitlets eenhällige sluut, emede.n ingen
af dess familia villie sig JA.ta vårda om hans and
löössa lekamen, dy nedsattes han gratis.
D:o skomakaren Nils Åtti norr om med sm4, kl., läg.
16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o skomakaren Erich Sannalas barn söder om utan
kl., läg. 16 öre, bArkl. 6 öre - 22 öre.
D:o skomakaren Andersses hustru efter kongl. hlffrät
tens resolution norr pl, utan ceremonier, afsijdes.

¼

½

(Under detta Jlr begrofvos 52 min, 49 kvinnor och 74 barn; summa 176
personer, däraf 10 utfattiga.)
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Anno 1704.
Jan.

12.
21.

"

23.

"

"

"

28.

"

29.
30.
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"

Febr.

1.

"

"
8.

"

13.

"

18.

Begrofs borgaren Petter Johansson norr om uta.n kl.,
läg. 16 öre, bärkl. 6 öre - 22 öre.
D:o skreddaren m:r Hindrich Hanssons barn söder om
utan kl., läg. 16 öre.
D:o stadstienaren Johan Zachrissons enkias moor norr
om med smA. kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6
öre - 1 d:r 6 öre.
D:o borgaren Erich Kimpas barn söder om utan kl.,
läg. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 22 öre.
D:o borgaren Miohell KAiare norr om med smä kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre. - 1 d:r 6 öre.
D:o borgaren Israel Simolas hustru söder om med 3
kl., läg. 1 d:r, 2 halftijmas ringningar 8 d:r, bA.rkl.
4 d:r - 13 d:r.
D:o saltmätaren Anders PAhlssons barn söder om utan
kl., läg. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 22 öre.
D:o hampspinnaren m:r Ståhlens g!sse frAn Nystad
söder om utan kl., läg. 16 öre, bårkl. 6 öre 22 öre.
Etter häffmästarinnan högvälborne fru Märthe. Be
rands assignation är e.f inspectoren Hindrich Gottme.n
lef:t i afslag pA kyrkians omklstnad för sa.bl. kongl.
rAdet och präsidenten h:r .Jöns Kurcks gra.f 88 d:r.
Begrofs borgaren Johan Palo Paturis ba.rn söder om
utan kl., läg. 16 öre, bArkl. 6 öre - 22 öre.
D:o borgaren !fats Kissalas enkias barn söder om
utan kl., läg. 16 öre.
D:o handelsma.n Ga.briel Miltopiei dööfödda barn i
södra kyrkförstngun utan kl., läg. 8 d:r.
D:o lijnvAf. m:r Hindrichs späda barn söder om uta.n
kl., läg. 8 öre.
D:o ha.ndelsman Joha.n Kock med sin lilla son i sin
lagkiöpta graf A lilla. gången, läg. 45 d:r, 2 heeltij
mas ringningar 20 d:r, predikstolskl. 12 d:r, bärkl.
4 d:r - 81 d:r.
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11.

Begrofe MA.rten Kiufvalas späda barn söder om utan
kl., läg. 8 öre.
D:o handskmakaren m:r Melohior Hoohfelts barn
söder om utan kl., läg. 16 öre, bA.rkl. 2 d:r - 2
d:r 16 öre.
D:o skinnaren m:r Matthias Ra.uohs hustru söder om
utan kl., läg. 1 d:r,
tijma siählringning 4 d:r,
embetsbårkl. 12 öre - 5 d:r 12 öre.
D:o skrädde.ren m:r Zaoharias Jungs barn söder om
utan kl., läg. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 22 öre.
D:o skomaoharen m:r Jacob Mölses enkia söder om
med söndagskl., läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, embetsblrkl. 12
öre - 5 d:r 12 öre.
D:o snickaren m:r Erich Wirmans barn söder om utan
kl., läg. 16 öre, bArkl. 6 öre - 22 öre.
D:o borgaren Anders Längas späda barn söder om
utan kl., läg. 8 öre.
D:o theol. professoren höglärde mag. Simon Tålpos
barn i högchoret utan kl. och nööt efter kongl. för
ordning alt frijt.
D:o borgaren Johan Pässi i kyrkian med 6 kl., läg.
86 d:r, 4 halftijmas ringning 20 d:r, bårkl. 4 d:r 60 d:r.
D:o borgaren Hindrich Äufräpä söder om med smä
kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r
22 öre.
D:o studenten Hearioh Åreens hustru söder om utan
kl., läg. 1 d:r, bA.rkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o handelsman Hörlingens drengs hustru söder om
med små kl., -]äg. l d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre 1 d:r 22 öre.
D:o eloq:professoren mag. Christian Alander uti hög
vyrdige h:r biskopens graf utan kl., men betalt alle
nast hil.lften af lig., efter lijket straxt blef borttagit,
18 d:r,
tijma siähb::iugniag 5 d:r, bårkl. 4 d:r
- 27 d:r.
D:o skomakaren Anders Tyni norr om utan kl., läg.
16 öre, bArkl. 6 öre - 22 öre.
D:o muurmästaren m:r Johans hustru söder om med
små kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bArkl. 6 öre - 1
d:r 22 öre.
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Begrofs muurmästaren m:r Hansses späda barn norr
om utan kl., läg. 8 öre.
D:o snörmakaren Johan 0orells barn söder om utan
kl., läg. i6 öre, bårkl. 6 öre - 22 öre.
D:o nWmacharen m:r Gabriel Raama enkias son söder
om utan kl., ln.g. 16 öre, bårkl. 6 öre - 22 öre.
D:o borgaren Abram Tikulas hustru söder om med
söndagskl., läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bårkl. 2 d:r 7 d:r.
D:o borgaren Jacob 0astus späda barn utan kl. norr
om, läg. 8 öre.
D:o snickaren Johan Hächts lärpojke norr om utan
kl., läg. 16 öre, bårkl. _6 öre - 22 öre.
D:o skinnaren m:r Johan SchrOders barn i söder
kyrkfarstugun utan kl., läg. 3 d:r.
D:o skreddaren m:r Ulrich i kyrkian utan kl., läg. i
korsa ohoret 60 d:r,
tijma siählringning med
kl.
4 d:r, embetsbArkL 12 öre - 64 d:r 12 öre.
D:o fältskiären Petter Stakes barn söder om ntan kl.,
läg. 16 öre, ba\rkl. 6 öre - 22 öre.
D:o sahl. assesaoren i den kongl. håffrätt h:r Adtj.an
Rosenmöllers fru moder i sahl. h:r landshöfdingen
Uggelvies graf, läg. 60 d:r,
tijma siählringning 5
d:r - 66 d:r.
D:o Olof Palikas enkia söder om med aöndagakl.,
Jag. 1 d:r1 2 halftijmas ringning 4 d:r, bårkl. 2 d:r
- 7 d:r.
D:o en dragons barn frA.n Bexens enkia norr om utan
kl., läg. 8 öre.
D:o Johan Tupssus barn söder om utan kl., läg. 16
öre, bårkl. 6 öre -· 22 öre.
D:o en pijga frA.n Josehp Eskola söder om med smA.
kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - l d:r
22 öre.
D:o borgaren Michell Naulis späda barn söder om
utan kl., lAg. 8 öre.
D:o studiosns Georgius Kreander i kyrokian med 6
kl., läg. 36 d:r, 4 halftijmas ringn. 20 d:r1 bårkl. 4
d:r - 60 d:r.
D:o munrmestaren Hieronomi enkias barn söder om
utan kl., läg. 16 öre, bårkl. 6 öre - 22 öre.
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Begrofs borgaren Jacob Hodenii pijga söder om med
sma\ kl., låg. 1 d:r, kl. 16 öre, ba\rkl. 6 öre - 1
d:r 22 öre.
D:o ryttaren Simon Pipas hustrusysters barn söder
om utan kl., läg. 16 öre, bårkl. 6 öre - 22 öre.
D:o borgaren Eekell Huchkoe dotter norr om utan
kl., läg. 16 öre, ba\rkl. 6 öre - 22 öre.
D:o handeleman Niclas Schultz drenge späda barn
utan kl., läg. 8 öre.
D:o snickaren m:r Erich Wirmans barn söder om
utan kl., läg. 16 öra, blrkl. 6 öre - 22 öre.
D:o ra\dstugu•torn·vächtaren Henrich Pinkalas hustru
söder om med små kl., låg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl.
6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o rådman Jacob Walstenii barn i kyrokian utan
kl., 111.g. 18 d:r, ¼ tijma siählringning 6. d:r 28 d:r..
D:o tullskrifvaren Erich Hutajas barn i kyrokian
utan kl., läg. 18 d:r, ½ tijma siählringn. 4 d:r 22 d:r.
D:o borgaren Simon Kimpas späda barn utan kl.,
läg. 8 öre.
D:o borgaren Henrioh Skinnare söder om med sön·
dagskl., läg. l d:r, kl. 4 d:r, blrkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o handlingsskrifvaren Stadii barn i kyrkfarstugun
utan kl., läg. 8 d:r.
D:o borgaren Jacob Fläskiläe späda barn norr om
utan kl., läg. 8 öre.
D:o chergianten Henrich Borees barn söder om utan
kl., läg. 16 öre, ba\rkl. 6 öre - 22 öre.
D:o skinnaren m:r Johan Schröders barn i kyrckfar
stugun utan kl., läg. 3 d:r, embetsblrkl. 12 öre 3 d:r 12 öre.
D:o borgaren Henrich Simolas barn söder om med
små kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1
d:r 6 öre.
D:o handelsman Simon Eekhaage späde. barn söder
om utan kl., läg. 16 öre.
D:o landträntmästaren Hedmans dreng söder om utan
kl.1 läg. 1 d:r, bA.rkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
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Begrofe en qvinna frAn bAtsman Petter Hökars pA
Klösterbacken norr om utan kl., läg. 16 öre, bArkl.
6 öre - 22 öre.
D:o borgaren Henrich Tilkases barn norr om utan
kl., läg. 8• öre, bArkl. 6 öre, kl. 16 öre - SO öre.
D:o styrman Jacob Castu från Klöstret norr om utan
kl., läg. 16 öre, bArkL 6 öre - 22 öre.
12. D:o häradeekrifvaren Rechards barn i söder kyrkfar
etugun utan kl., läg. 3 d:r.
" D:o munsterskrif. Anders Hasselbergs barn söder om
utan kl., läg. 16 öre, härk]. 6 öre - 22 öre.
" D:o ciAmnären Johan Graans barn söder om utan kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
14. D:o såldaten Matses barn från Johan Tnpsus norr
om utan kl., läg. 8 öre, bårkl. 6 öre - 14 öre.
" D:o sAldaten Sigfred KAskelas barn si'>der om utan
kl., läg. 16 öre, bilrkl. 6 öre - 22 öre.
,, D:o acad:ro befallningsman Möllers utrijdaree barn,
söder om utan kl., läg. 16 öre, bll.rkl. 6 öre 22 öre.
" D:o borgaren Johan Pijmomäki i kyrokian med 3
kl., läg. 86 d:r, 2 heltijmas ringningar 16 d:r, bårkl.
4 d:r - 66 d:r.
15. D:o borgaren Henrioh Paxu söder om med söndagskl.,
läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bårkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o lagman välb. Lars Brommenetettz sventienares
Henriohs 2:ne barn norr om utan kl., läg. 16 öre,
bårkl. 6 öre - 22 öre.
,, D:o medioin10 doctoren Laurentiue Wallerius i se.bl.
aesessoren Litzene graf utan kl., lAg. 60 d:r,
tijmas ringning 5 d:r, bårkl. 4 d:r - 69 d:r.
" D:o rådman Ba.Jtzar Schnltz barn i kyrokian utan
kl., läg. - 30 d:r.
16. D:o sålde.ten Mfohel Riohtos barn norr om utan kl.,
läg. 8 öre, bårkl. 6 öre - 14 öre.
D:o
sekreteren And. Biörokgreens sventienares barn
,,
norr om utan kl., läg. 8 öre, bårkl. 6 öre - 14 öre.
D:o handelsman Henrich Franohs drengs späda barn
norr om utan kl., läg. 8 öre.
9.
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Begrofs borga.ren Simon Hartwijk11 hustru söder om
utan kl., lag. 1 d:r, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre
1 d:r 22 öre.
20. D:o chergianten Johan Tufvas barn söder om utan
kl., läg. 16 öre, blrkl. 6 6re ._ 22 öre.
2]. D:o borgaren Johan Hiukaises enkia norr om utan
kl., lag. 16 öre, kl. 16 Ore, bårkl. 6 öre - 1 d:r
6 Ore.
D:o corporalen Jöran Hiuls späda barn söder om
utan kl., läg. 8 öre.
22. D:o borgaren Johan Harasholmas barn söder om utan
kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, blrkl. 6 öre - 1 d:r
6 öre.
" D:o borgaren Matts Läkiare norr om utan kl., läg.
16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 Ore - 1 d:r 6 öre.
26. D:o slldaten Michel Richtos barn norr om utan kl.,
)Ag. 8 öre.
27. D:o borgaren Sigfred Wässas späda barn söder om
utan kl., läg. 8 Ore.
28. D:o borgaren Simon Haalis barn norr om med smä
kl., läg. 8 öre, kl. 16 Ore, bårkl. 6 öre - 30 Ore.
29. D:o juden Abram Christian söder om med söndag skl.
och nööt efter h:r landshöfdingens ooh ven. oonsistorii
enhälliga sluut alt frijt.
D:o slldaten Carl HArmäläs barn norr om utan kl.,
läg. 8 öre, bA.rkl. 6 Ore - 14 Ore.
D:o borgaren Henrich Clämii.läs barn norr om utan
kl., läg. 8 Ore, bårkl. 6 öre - 14 öre.
D:o borga.ren Henrich Porros späda. barn norr om
utan kl., läg. 8 öre.
6. D:o reotoris ved cathed. scholan här sammastädes mag.
Herman Ross' hustru uti handelsman sal. Wittfootens
graf, belägen uti högohoret med 6 kl. och nööt efter
kongl. förordning alt frijt.
D:o Il.karen Jacob Huiskars barn norr om utan kl.,
läg. 8 öre, bårkl. 6 Ore - 14 Ore.
6. D:o postryttareri Sigfred Raikos barn norr om med
smä kl., läg. 8 öre, kl. 16 öre, bl!.rkl. 6 öre
öre.
7. D:o borga.ren Jacob Courus hustru norr om utan kl.,
läg. 16 öre, bärkl. 6 öre - 22 öre.
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Begrofs corporalen Jöran Hiuls späda barn söder om
utan kl, lig. 8 öre.
D:o handelsman sal. Johan Kocks enkias späda barn
i kyrkian utan kl., läg. 18 d:r,
tijmas siählring
ning 6 d:r - 28 d:r.
D:o borgaren Sigfred Pune.ees enkia norr om med
smA. kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1
d:r 6 öre.
D:o Thomas Klockares barn söder om utan kl. och
nööt alt fritt efter kongl. förordning.
D:o borgaren Jöran Kaaras barn söder om med smA.
kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1 d:r
6 öre.
D:o ryttaren J onikas enkias barn söder om med smA.
kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1 d:r
6 öre.
D:o handelsman från Narven, Jörgen Wricht, i sal.
borgaren Possos graf ved Funten hvarigenom samma
graff är vorden förnyiat, så att den under ber:de
slächt.s disposition än står att försällias, läg. för in
satte lijket 86 d:r,
tijma siälringning 6 d:r, bårkl.
4 d:r - 45 d:r.
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D:o tyske besökiaren Olof Skogmans barn utan kl.,
)äg. söder om 16 öre, bA.rkl. 2 d:r - 2 d:r 16 öre.
D:o håffrättsposten Johan We.etz barn söder om
utan kl., läg. l 6 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o borgaren Honrioh Possos späda barn söder om
utan kl., läg. 8 öre .

D:o smeden m:r Sigfred Söfrings barn söder om utan
kl., Jn.g. 16 öre, bärkl. 6 öre - 22 öre.
D:o snickaren Anders Bromans enkias barn söder om
utan kl.,· läg. 16 öre, bårkl. 6 öre - 22 öre.
D:o notarien i den högl. kongl. håffrätt h:r Johan
Forsteens barn i sahl. assessoren Wallenstiernas graf
utan kl., läg. SO d:r,
tijma siälringning 6 d:r 85 d:r.

¼

18.
Il

D:o ohergianten Johan Tufvas barn söder om utan
kl., läg. 16 öre, bårkl. 6 öre - 22 öre.
D:o assessoren Paulini dreng söder om utan kl., läg.
1 d:r, bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
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Begrofs munsterskrif. Michel Forsterii enkia.s ·barn
söder om utan kl., liLg. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 22 öre.
,, 21. D:o borgaren Michel Åttis späda barn söder om
utan kl., läg. 8 öre, kl. 16 öre - 24- öre.
" " D:o skräddaren m:r Simon Kerkolenii 2:ne späda
be.ro söder om utan kl., lAg. 16 öre, b&rkl. 8 öre 24 öre.
" 22. D:o qvarnbesökiaren Sigfred Punases dööfödda barn
söder om utan kl., liLg. 8 öre.
" " D:o bokbindaren m:r Gottfrid Reimans barn i kyrc
kian utan kl., läg. 18 d:r, ½ tijma siilringn. 6 d:r,
bA.rkl. 2 d:r - 26 d:r.
" " D:o packaren Simon Blanoks barn söder om utan kl.,
liLg. 16 öre, bårkl. 6 öre - 22 öre.
" 23. D:o baagar&n m:r Johan Froms dööfödda barn söder
om utan kl., läg. 8 öre.
27. D:o tegelkarlen Jöran Hoppus eon norr om med smA.
11
kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1 d:r
6 öre.
" 29. D:o lijnväf. m:r Jacob Eubergs barn söder om utan
kl., läg. 16 öre, bårkl. 6 öre - 22 öre.
Aug. 2. D:o skomakaren Jacob Rackilas dotters barn i fattig
mnll utan kl. gratis.
4. D:o theol. professoren doctor Johan Flachsenii dotter
i sal. assessoren Wallenstiernas graf utan kl. och
nöt efter kongl. förordning alt frijt.
" D:o befallningsma.n Långes son fr!n Wijborg i kyrc
kian utan kl., läg. 18 d:r, ¼ tijma siälringning med
6 kl. 6 d:r, bA.rkl. 2 d:r - 25 d:r.
11
" D:o skräddaren m:r Anders Mellenbergs späda barn
utan kl., läg. 16 öre.
" 7. D:o glaasmest. m:r Joohim Cappelmans späda barn
utan kl., läg. söder om 16 öre.
" 9. D:o smeden m:r Petter Eetmans späda barn söder
om utan kl., läg. 16 öre.
" 24. D:o krukmakaren m:r Olof Rudolphs hustru söder om
utan kl., läg. 1 d:r, ½ tijma siälringning med 2:ne
kl. 2 d:r, embetsbA.rkl. 12 öre - 3 d:r 12 öre.
" " D:o skomakaren m:r Haus Knapes son söder om utan
kl., läg. 16 öre, embetsbA.rkl. 6 öre - 22 öre.
20.
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Begrofs ålderman m:r Hans Bock söder om uta.n kl.,
läg. 1 d:r, ½ tijma. siälringn. 2 d:r, bärkl. af em
bete J 2 öre - 3 d:r 12 öre.
D:o he.ndlingsskrifve.ren Berndt Munsters dotter i
sal. doct. Alani graf på store. gången utan kl., läg.
18 d:r, ¼ tijma siälringn. 5 d:r - 23 d:r.
D:'l assessoren i den högloft. kongl. häffrätt h:r Johan
Gabrielssons dotter i sal. assessoren Gyllenkroks graf,
läg. 30 d:r, ½ tijme. siälringn. 5 d:r - 35 d:r.
D:o borgaren Henrich W olters dööfödda barn söder
om utan kl., läg. 8 öre.
D:o borgaren Jacob Eskole. söder om med söudagskl.,
läg. 1 d:r, ½ tijma ringu. 2 d:r, bårkl. 2 d:r 5 d:r.
D:o borgaren Henrich Wolters späda barn söder om
utan kl., läg. 8 öre.
D:o borgaren Jacob Syras barn söder om, utan kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o bruuksförvaltareu Johan Törwistz bruuksdreng
söder om utau kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6
öre - 1 d:r 22 öre.
D:o choralis ved doomkyrckian h:r Zacharire Lundani
späda barn utan kl. i kyrckian och nöt efter kongl.
maijst:ij nådiga förordning af ähr 1664 alt frijt.
D:o borga.ren Henrioh Pafvolas barn söder om med
smä kl., lllg. 16 öre, kl. 16 Oro, bärkl. 6 öre - J
d:r 6 öre.
D:o secreteren ved kongl. acad. mag. And. Prytz lilla
dotter i assessoren Wallenstiernas graf utan kl., läg.
30 d:r, ½ tijma siälringning 4 d:r - 34 d:r.
D:o lieutuanten Märthen Eenbärgs moor i kyrckian
utan kl. och nöt efter h:r landshöfdingeus och hög
vyrd. doom cap:ts resol. alt frijt.
D:o diecku Johannes Biugg i schol mullen utan kl.
och nöt alt frijt.
D:o borgaren Johan Naulas enckia i kyrokian med 3
kl., läg. 36 d:r, 2 tijmars ringningar 18 d:r, bärkl. 4
d:r - 58 d:r.
D:o borgaren Matts Kockis hustru söder om med smä
kl., låg. 1 d:r, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.

a

j

34
Dec.

8.

"

"

"
"

6.
18.

•

15

n

n

"
n

n

19.

n

1:10.
n

27.

Begrofs borgaren Jacob Wnrpuises späda barn söder
om utan kl., läg. 8 öre, kl. 16 öre - 24 öre.
D:o rectoris magnifici Matthire Svederi barn i hon
delsman Wargentins graf utan kl, läg. 18 d:r.
D:o skreddaren m:r Henrich Kaskas späda barn söder
om utan kl., läg. 8 öre, kl. 16 öre -- 24 öre.
D:o en rytta.rehustrus spä.da barn frän borgaren
Jacob Hassis, norr om, utan kl., läg. 8 öre.
D:o borgaren Jacob Wallis hustru söder om, med
söndagskl., lög. 1 d:r, 2 halftijmars ringningar 4 d:r,
blrkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o borgaren La.rs Tyfwis späda barn, söder om utan
kl., läg. 8 öre.
D:o borgaren Elias Ratsalas späda barn söder om
utan kl., lä-g. 8 öre.
D:o Nils Kocks enkias ryttares barn söder om utan
kl., läg. 8 öre.
D:o skomakaren Lorentz Thims enckia söder om utan
kl., läg. 1 d:r,
tijma siälringn. 4 d:r, bArkl. af
embete 12 öre - 5 d:r 12 öre.
D:o assessoren i den hög!. kongl. häffrätt välb. And.
Gyllenkroocks barn i dess h:r faders graf utan
kl., läg. 30 d:r,
tijma siälringn. 6 d:r - 36 d:r.
D:o borgaren Jacob Annng med
kl., i söder kyrck
farstugun, läg. G d:r, 2 halftijmars siälringningar 8
d:r, bärkl. 4 -d:r - 18 d:r.
D:o handskmakaren m:r Petter Brunnars späda barn
söder om utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
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(Under detta är begrof,·o 34 miln, 41 hinnor och 135 barn, summa 210
personer, dilraf 3 ntfnttign.)

Anno 1705.
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Begrofs borgaren Axel Andis späda barn frän Hamp
spinnaregatan, söder om uta.u kl., läg. 8 öre, kl. 16
öre - 24 öre.
D:o studenten Henrich Linroots späda barn söder om
utan kl., läg. 8 öre, kl. 16 öre - 24 öre.
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Begrofs skinnaren m:r Mårthen Rauchs späda barn i
söder kyrckfarstngnn utan kl., läg. 3 d:r.
D:o boppman Herman Thim i söder kyrokfarstngun
utan kl., läg. 12 d:r.
D:o Kirstiu Bergs barn söder om, utan kl., läg. 16
öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o borgaren Jöran Kojus späda barn, söder om utan
kl., läg. 8 öre.
D:o besökiaren Petter Saarmans späda barn söder om
utan kl., läg. 8 öre.
D:o kangiutaren m:r Bengt Stählfoots dööfödde. barn
söder om utan kl., !äg. 8 öre.
D:o borgar n Johan Medelplans hustru söder om med
söndagskl., lög. 1 d:r, 2 halftijmas ringn. 4 d:r, blrkl.
2 d:r - 7 d:r.
D:o kopparslagaren m:r Lorent.z Nymans barn söder
om utan kl., lög. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o slldaten Johan Dambergs barn söder om utan
kl., !äg. 16 öre, bårkl. 6 öre -- 22 öre.
D:o bUsman Jöran Kusko norr om med små kl., läg.
16 öre, kl. 16 öre, blrkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o borgaren Matts Limas 2:ne späda barn i en kista
lagde norr om utan kl., !äg. 8 öre, kl. 16 öre 24 öre.
D:o skomakaren m:r M!rthen Kokas späda barn norr
om utan kl., läg. 8 öre.
D:o stadsfischal besökiaren Matts Hållos späde. barn
söder om utan kl., !äg. 8 öre, kl. 16 öre - 24 öre.
D:o handel man iclas Schultz boddreng Sigfred norr
om med söndagskl., läg. 16 öre, 2 balftijmars ringn.
4 d:r, bA.rkl. 2 d:r - 6 d:r 16 öre.
D:o borgaren Clemet Ty(vis enckia från Mätäjärfvi
söder om med sönd agskl., lög. 1 d:r, 2 halltijmars
ringningar 4 d:r, bårkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o svärdfäij1mm m:r David Bousch söder om utan
kl., lög. 1 d:r, bårkl. 2 d:r - 3 d:r.
D:o borgaren Erich Såltis hustru norr om med små
kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o advocaten Claes Alanus i slider kyrckfarstugun
utan kl., !äg. 6 d:r, ½ tijma siälringn. 4 d:r, bårkl.
4 d:r - 14 d:r.
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Mars 16.

Begrofs fischal besökiaren MaLts Hällos svärmor söder
om utan kl., läg. 1 d:r, bärkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
17. D:o borgaren Jöran Krydima. i kyrokian utan kl., läg.
n
36 d:r, 1/! tijma siälringn. 4 d:r, bA.rkl. 4 d:r - 44 d:r.
18. D:o borgaren Johan Tyfwiläs barn söder om med
n
små kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, blrkl. 6 öre - 1
d:r 6 öre.
n 20. D:o majoren välb. Patrich Uggelvie i kyrckian ntan
kl. och ll.thnöt efter ven. consist. af samma dato ut
gifne re ol., lag. med ½ tijma siälringn. samt bärkl.
frijt, dock sä att kyrckian framdeles, då dess graf
torde komma att föryttras till någon annan, af kiö
peskillingen skall äthninta dess förnöijelse jämväl i
detta, som nu icke kunde åstadkommas.
n 23. D:o borgaren Erik Cujala i kyrokian med 5 kl., läg.
36 d:r, 4 halftijmas ringnitJgar 20 d:r, bårkl. 4 d:r
- 60 d:r.
24. D:o borgaren Simon Lembenas enckia söder om med
n
söndagskl., läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bårkl. 2 d:r - 7 d:r.
n 28. D:o assessoren i den hög!. kongl. hUfrätt h:r Hebling
Schillings barn i kyrckian utan kl., läg. 18 d:r, ¼
tijma siälringn. 5 d:r - 23 d:r.
April 4. D:o corporalen Jöran Coukar söder om utan kl., läg.
1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
8. D:o handelssman Gustaff Wittfoots dreng Erichs döö
n
födda barn söder om, läg. 8 öre.
D:o sadelmakaren m:r Johan Spångs hustrusyster
n
n
söder om utan kl., läg. 1 d:r, bärkl. a.f embete 12
öre - 1 d:r 12 öre.
" 11. D:o professor Munsters pijga söder om med små kl.,
läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
12. D:o qvinnan Maria HA.ugalas späda barn norr om
n
utan kl., läg. 8 öre.
13. D:o rädstugu-notarien Matthias Humalander . i sal.
n
borgmest:n Wilstadii graf, läg. 36 d:r, halftijma siäl
ringn. 5 d:r, bårkl. 4 d:r - 45 d:r.
" 18. D:o hnndelsman Hans Scheles hustru i sa.I. Wa.rgen
tins graf med 5 kl. - läg. 36 d:r, 2 halftijmars
ringn:r 20 d:r, predikstolskläde 12 d:r, altarkl. 10
d:r, bårkl. 10 d:r. Bijsättningen i innersta sacher-
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stijan utbi S veckor å 9 d:r, bårkl. ved bijsättningen
brukat 10 d:r - 107 d:r.
April 20. Begrofs borgaren Henrioh Kässas barn slider om utan
kl., läg. 8 örP, kl. 16 öre - 24 öre.
25. D:o Rkomakaren Mårthen Krooki norr om med små
kl., !äg. 16 öre, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - 1
d:r 6 öre.
29. D:o åkaren Johan Hornas späda barn norr om utan
ff
kl., läg. 8 öre.
(Under årets fyra första månader *) begrofvos 14 män, 12 hinnor och 22 .
barn, summa 48 personer, däral 1 utfattig.)

Anno 1709.
Maj

1.

"

2.

"

3.

"

4.

"

6.

"

"

"

6.

"

11.

Begrofs sohergiant Gabr. Sareens späda barn söder
om utan kl., lll.g. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o oollega bär vid soholan mag. Henr. Justanders
barn ut11.n kl., uti kyrokian och nöth efter hans kongl.
maijts nädigste re11ol. af den 14 maji 1697 frijt.
D:o bärgaren Henrich Påsos barn söder om utan kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o bärgaren Hyryinen söder om med små kl., läg.
1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o bärgaren Samuel Kanga.rs barn söder om utan
kl., !Ag. 16 öre, kl. 16 öre, b!rkl. 6 öre - 1 d:r
6 öre.
D:o bärgaren Johan Poros barn söder om utan kl.,
!äg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o bärga.ren Jöran Möller uthi kyrckian med alla
kl., läg. 36 d:r, 2 tijmars riugn. 20 d:r, bårkl. 6 d:r
-· 62 d:r.
D:o Mtsman Simon Soltis barn norr om utan kl.,
!äg. 8 öre, kl. 16 öre - 24 öre.

*l Räkenskaperna för lirets öfriga m,\nader lik$Om äfven för fl!ljande
tid ända till och med april månad 1709 saknas.
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Begrofs lijuväf:r · Henrich Bergs hustru t1öder om med
söndagskl., lög. 1 d:r, kl. 4 d:r, bärkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o bärgaren Erich Fribytare söder om med sön
dagskl., läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bårkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o Lars Honga.las enckia uthi fattig mull gratis.
D:o färgaren David Tohrmöls barn söder om utan kl.,
läg. 16 öre, kl. J 6 örP, bår kl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o lijnväf:r Steffanders enckia norr om _utan kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. (i öre - 1 d:r 6 öre.
D:o. stadsfiscaleu Diedrioh Teilmau söder om utan kl.,
läg. 1 d:r, ½ tijmas siälringn. med sönd ngskl. 2 d:r,
bårkl. 6 öre - 3 d:r 6 öre.
D:o biskop Åkermans Jörans späde. barn söder om
utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o bå.rgareu Elias Paturs späda barn uthi kyrokian
utan kl., läg. 18 d:r, siälriug. med 3 kl. 4 d:r 22 d:r.
D:o bärgaren Jöran Hulmi söder om utan kl., läg. l
d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
D:o bärgaren Carl Broman uthi kyrckian uthan kl.,
läg. 36 d:r, siälringn. 6 d:r, bårkl. 6 d:r - 47 d:r.
D:o Simon Märjy i fattig mull gratis.
D:o bärgaren Henrich Wallis barn söder om utan kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre, bArkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o båtsman Mårthen Fabermans späda barn norr om
utan kl., läg. 8 öre, kl. 16 öre - 24 öre.
D:o skrildd. m:r Christia.u Procoprei späda barn söder
om utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o bätsma.n Mats Korsmans barn norr om utan kl.,
läg. 8 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 30 öre.
D:o ringiaren Henrich Kissalas barn söder om utan
kl. och nöth såsom en kyrckiobetient fritt.
D:o bokbind. m:r Niels Lorentz barn utan kl. i kyrc•
kian, läg. 18 d:r, siählringn. med 3 kl. 4 d:r 22 d:r.
D:o advocat Eekmaus späda barn söder om utan kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
i:>:o bärgaren Michel Pyrri söder om med söndagskl.,
läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bArkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o åkaren Jacob Wilkis barn norr om, läg. 8 öre,
kl. 16 öre - 24 öre.
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Begrofs Henrick Posti söder om utan kl., !äg. 1 d:r,
kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - J d:r 22 öre.
D:o conrectori här ved cathedral scholan me.g. Johan
Zidbecks barn uthi kyrckian uthan kl. och nöth efter
h&ns kongl. maijts nädiga resol. af den 14 maji 1697
fritt.
12. D:o Mats Lächtis barn uthi fattig mull gratis.
16. D:o bårgaren Johan Kreijars enckia söder om utan
kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. G öre - l d:r
22 öre.
D:o he.ndelsme.n Johan Märtens enckia uthi kyrckian
med alla kl., )äg. uthi hög choret 60 d:r, 2 tijma.rs
ringning 20 d:r, bA.rkl. 6 d:r, predikstols- och a ltar
kläde l i d:r ·- 98 d:r.
• 20. D:o bårgar�n Jacob Bergs enckia söder om utan kl.,
läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
" 22. D:o advocaten vid den kongl. hoffrätt Thure Hööck
utan kl. i kyrckiau, !äg. 36 d:r, ½ tijmas ringn.
med alla. kl. 6 d:r, bårkl. 6 d:r - 47 d:r.
" n D:o bårgaren Jacob Bisis hustru med söndagskl. söder
om, läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bårkl. 2 d:r - 7 d:r.
• 24. D:o Jacob Hyys hust. Kirstin ifrån Kare.s enckia
norr om utan kl., !äg. 16 öre, kl. 16 öre, bärkl. 6
öre - 1 d:r 6 öre.
• 27. D:o se.bl. a.ctuarien Johan Simonsson barn uti kyrkan
utan kl., läg. L8 d:r.
28. D:o collega. Pettel' Bågas päda barn söder om utan
kl., läg. 16 öre, kl. l ö öre - 1 d:r.
• 29. D:o bärgaren .M:ichel Krydimas enck. söder om utan
kl., läg. 1 d:r, kl. 16 öre, I.lärk!. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
" 30. D:o tornvächtaru Henrich Piucka söder om utan kl.,
läg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
Juli
].
D:o en pijga ifrån Knut 'l'eckalas gård norr om utan
kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r
6 öre.
2. D:o rådmau Carl Schrefers dreng söder om utan kl.,
!äg. 1 d:r, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 22 öre.
3 D:o rA.dstugu-prokure.t. Henrich Forsgreens barn söder
oru utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
• 6 D:o acciis krifvaren Johan Sahlsteeus späda. barn
söder om utan kl., läg. 16 ört>, kl. 16 öre - l d:r.
Juni 11.

•

•
•
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Begrofs slachtaren Leonhard Wetters späda barn söder
om utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o hanskmakaren Lorentz Bosses späda barn söder
om utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o Simola enckian uthi kyrckian medh alla kl., läg.
36 d:r, bårkl. 6 d:r, kl. 20 d:r -- 62 d:r.
D:o saltmll.taren Bertill Siri norr om utan kl., läg.
l 6 öre, kl. 16 öre, bår kl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o Thomas Posti norr om utan kl., läg. 16 öre, kl.
16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o bA.tsman Oloff Lejons späda barn uti fattig mull,
gratis.
D:o Tilkaises enckia i fattig mull gratis.
D:o båtsman Michel Bloms barn norr om utan kl.,
111.g. 8 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 80 öre.
D:o bärgaren Joseph Haasus barn söder om utan kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o rådstugu-sekreter. Johan Miltopaii barn i södre
kyrckie-förstugun utan kl., läg. 9 d:r, bårkl. 2 d:r
- 11 d:r.
D:o båtsman Simon Bloms barn norr om utan kl.,
läg. 8 öre, kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 80 öre.
D:o Bertil bA.tsmans späda barn ifrån Brenners gård
söder om utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o bA.rgaren Henrich Seulos barn söder om utan kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o bärgaren Lars Stiwis barn norr om utan kl., läg.
8 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 80 öre.
D:o Anders Gräs barn uthl fattig mull gratis.
D:o Anders Gråå i fattig mull gratis.
D:o skrädd. Henrich Kaskais barn söder om utan kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. ö öre - 1 d:r 6 öre.
D:o upsynsman Simon Biörckman under kyrckio
trappan ä söder sijdan, läg. 6 d:r, sill.lriugn. med 8
kl. 4 d:r, bårkl. 2 d:r - 12 d:r.
D:o regementsskrif:r h:r Lorentz Lifmans barn uthi
hög choret, läg. 30 d:r, siälringu. med alla kl. 5 d:r
- 35 d:r.
D:o Grels Barckars hustru söder om med söndagskl.,
läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bA.rkl. 2 d:r - 7 d:r.
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Aug. 20.
n

26.

Begrofs Johan Krejars d:r Maria norr om, läg. 16
öre, kl. 16 öre, hA.rkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o sabl. b:r öf:n Gustaf Horns enckie, fru Anna He
lena von Gerdten, uthi StA.hlhaJJskens graf, läg. 60
d:r, 1
tijmas ringn. med alla kl. 16 d:r, alte.rkl.
10 d:r, predikstolskl. 12 d:r, bA.rkl. 6 d:r, hänckkl.
1 d:r 8 öre - 104 d:r 8 öre.
D:o handskm. Petter Brunners barn aöder om utan
1 d:r
kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre
6 öre.
D:o vicenotarien vid det h!lgvyrdiga doomcapitlet
mag. Alexand. Keppleri späda barn uthi se.bl. in
spector Lejonbergs graf på stoor& gången, läg. 18 d:r.
D:o besökiaren Anders Hilje.ises späde. barn &öder om
utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o Jöran Skaffares späda barn söder om utan kl.,
)äg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o Anders Salkos barn norr om utan kl., läg. 8 öre,
kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - 30 öre.
D:o bA.tsme.n Thomas Hollanders barn norr om utan
kl., läg. 8 öre, kl. 16 öre, härkl. 6 öre - 30 öre.
D:o advocat Eekmans barn söder om, läg. 16 öre,
kl. 16 öre, bA.rkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o smeden Petter Ertmans späda barn, söder om
utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o bärgaren Joseph Eskolas späda barn söder om
utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o hårg. Mats Lihavainen norr om utan kl., läg.
16 öre, kl. 16 Öl'(', härk!. 6 öre - t d:r 6 öre.
D:o h:r cammareraren högacht. Hans Swahns späda.
barn uthi kyrckian utan kl., läg. uti högchoret 30
d:r, siälringn. 6 d:r - 35 d:r.
D:o lijnväf. Anders Hujar söder om med söndagskl.;
läg. 1 d:r, kl. 4 d:r, bårkl. 12 öre - 5 d;r 12 öre.
D:o bårg. Johan Sildas barn söder om utan kl., läg.
16 öre, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o assess. Carplans ryttares späda barn söder om
utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o ryttar-enckian ifrån Bertil Windi norr om utan
kl, läg. 16 öre, kl. I 6 öre, bårkl. 6 öre - 1
d:r 6 öre.
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Begrofs handelsm. Petter Biörmans barn uthi kyrckian
utan kl., läg. 18 d:r, siälriogo. med alla kl. 6 d:r 23 d:r.
D:o ryttar Henrich A.veoii barn söder om utan kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o sacella.ni här vid fiu ka försambl., h:r Simon Sa
denii hu�tm uti kyrckian utan kl. och nöth efter
hans kongl. maijts nädige resol. af åhr 1664 alt frit;.
Ringdes för h:r profess. här vid kongl. aoad. i Åbo
mag. Laurentii Tammelins barn en half tijma och
nöth som en consistorialis fritt.
Begrofs Humalanders enckia utan kl. söder om, läg.
I d:r, siälringning 4 d:r, bårkl. 2 d:r - 7 d:r.
D:o justitiro bårgme t. Johan Phoonix hustru uthi sahl.
assess. Wallenstiernas graf utan kl., lllg. 60 d:r, i;,
tijma siälringn. med alla kl. 5 d:r, bA.rkl. 6 d:r 71 d:r.
D:o auditeur Hobergs späda barn sl)der om utan kl.,
lllg. 16 öre, kl. 16 öre - 1 d:r.
D:o assess. Riddercrantz ryttares barn norr om utan
kl., läg. 8 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre ·- 30 öre.
D:o besökiaren Gabr. Vessels späda barn söder om
utan kl., läg. 16 öre, kl. 16 öre - I d:r.
D:o en uthfattig karl Anders Ruotzala i fattig mull
gratis.
D:o bärgaren Johan Swänss barn söder om utan kl.,
lng. 16 öre, kl. 16 öre, bårkl. 6 öre - 1 d:r 6 öre.
D:o Brnsis enokia uthi kyrckian med alla kl., läg.
36 d:r, kl. 20 d:r, bårkl. 6 d:r - 62 d:r.
D:o bårg. Daniel Pejars svärmoor norr om utan kl.,
läg. 16 öre, kl. 16 öre, bärkl. 6 öre - I d:r 6 öre.
D:o ringiaren Michel Kastus barn söder om, efter
vanligheten gratis.
D:o en uthfattig bårg. Eskell Sonui i fattig mull.
D:o bärg. Henrioh Kuskoskis späda barn söder om
utan kl., läg. 16 l\re, kl. 16 öre - 1 d;r.

{FrAn 1 maj till ärets slut begrolvos 26 män, 42 kvinnor och 84 barn;
summa 162 personer, därnf 23 utfattiga).

