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En Begravelsessted under forrige Capittel er Forhend kiøbt af Tolder Ebbel for sig og sine
Arvinger efter Kirkens høie Pertsoners lerelse for 50 rd, mens skal hver Gang den aabnes :
efter Contributioner betales 4 rd, og paa den Condition, at om han vil tillade nogen Fremmed
der udi at nedsettes, skal betale fuld værd.
Sl Lisbette Seehuus har forhend, udi udi hendes levetid kiøbt en muret grafsted i Coret som
hun self bekosted, for sig og sine arfvinger, som nu Lars Smit : der haver den Sl Matronis
datter datter : betiener sig af ved aabningen betaler 4 Rixdlr – Ellers er ingen flere muret eller
kiøbte begrafelser, mens af et hvert Liig som i Coret nedsettes 20 Rixdlr.
Ned i Kircken i fra Coret nedtil Midgangen betales for huert Liig at nedsettes 15 Rixdlr. I
Midtgangen og ned til Orgelverket giffues 10 Rixdlr, under Orgelverket og i begge Sualerne
betales 6 Rixdlr, mens her ved er høigunstigst at observere, at de som er ofver 15 Aar betaler,
fuld iord som ofvenmeldt er, mens fra 15 Aar til 5 Aar gifves ½ parten.
Paa Kirkegaarden gifves for et Liig ofver 15 Aar paa østre og Syndre side af Kirken 1 Rixdlr,
paa Vestre og nordre Side ½ Rixdlr og ligesom før er meldet under 15 Aar til 5 Aar 2/3 og
under 5 Aar ½ parten, mens de liga f Frue sogn hafver fri iord paa vestre og nordre Side.
Af Klockerne naar de begieris, betales af alle tre Kolockerne 2 Rdlr, af den store Klocke
allene 2 Slettedaler, og af de tuende smaa Klocker 4 mark, mens her af niuder Klockeren den
fierde penge for at holde folck at ringe – naar nogen leylighed er, og begieres noget ligklæde
til deres lig, gifves for det beste ½ Rdl, for det andet 1 ort og for et gammelt 12.
Angaaende Stolsæderne i Kircken betales som efter følger : Naar noget Sæde i Høygangen
paa Mandsdien kiøbes, betales i første fæste for deris lefvis tid 3 Rixdlr og siden Kiendelse
aarlig 6, paa Quindesiden i Høygangen for deres Lifvistid 2 Rixdlr og siden Kielndelse
aarlig 4, paa Quindesiden i Sualen 4 mark, kiendelse 2. Mens naar en af dem bortdør er
den halve del Kierckens hiemfalden, saa at den efterlefvende bør indfrelse omrørte halve
sæde inden aar og dag, mens naar de begge ved døden er afgangne, er heele sæKicken
hiemfalden, dog har Arfvinger frihes det igien at udfrelse.

Naar nogen vil heller leye end kiøbe betales i Høygangen paa Mandssiden for et Sæde aarlig
½ Rdlr, paa Quindesiden 10 ort 8, i Sualen paa Mandsiden 1 ort, paa Quindesiden 16 ,
undtagen i Suaklen paa Mandssiden 1 ort, paa Quindesiden 16 ,n Stol paa Mandssiden langt
nede hvor kun lidet høres præsten betaler ikun 10 , og 3 Stole ned ved funtensom ingen vil
leije undtagen 3 personer der betale hver 8
Om Pulpiturene
Det pulpitur ofven ved Cordøren, hafver Amtmand Frimand og Børge Valentinsen betalt :
efter Patroneius Lassens side føste Sæde 8 Rdl og betaler derforuden aarlig Kiendelsen 4 Rdlr.
Efter Kirkens Høye Patroners høygemenlige resolution siuder Lars Smit sit pulpitur i med
aarlig afgift 2 Rdlr og naar en af dem ved døden bortkaldis, skal den eftelefvende indfrelse det
med 6 Rixdlr, og naar de begge er døde, da deris børn i ligemaade indfrelse det med 6 Rixdlr
ogsaa fremdeles naar dødsfald skeer.
Instlig Raad og Ambtmand de Fine betalte første Fæste af sit pulpitur 8 Rixdle, suarer Iteem
delen aarlig 4 Rdlr.
Madam Sl Magist. Ole Schieldrops pulpitur, der om ved ieg aldeles ingen besked, til meg er
ingen andre indløben, enten ved dettes opbygning eller om der af nogen Afgift til Kircken
skulle erleggis, ikke heller hafver Kircken niut noget der af til denne tid.
Tolder Ebbel betaler aarlig af sit pulpitur 3 Rdlr.
Det pulpitur paa nordre side af Kicken bestaar af tvende stole, i den første stol er tvende
Sæder som Byfoged Ringholm aarlig erlægger for 2 Rikxdlr. Den anden Stol bestaar af 3
Sæder, gifves udi Leye aarlig for hvert Sæde 4 mark, er 2 Rixdaler; i den atterste Stol er
tvende Sæder, gifvis af hvert Sæde ½ Rixdlr, er 1 Rdlr.
Af de Schamle paa Gulvet gifvis 6  aarlig af den som sidder i Høigangen paa Mandsiden lige
for præsten, mens de som i Høygangen paa Mandssiden lige for præsten, mens de som sidder
paa Quinde siden og neden for tvergangen gifver 4 , mens paa disse Skamle og i Stolerne
sidder hele Vor Frue Sogns folck baade Maænd og Qvinder som betaler intet.
Christen Hilman

