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Höghwyrdigaste fadher H:r ArchiEpiskop högwyrdiga fädher samptel. Consistoriales gunstiga
och mächtiga förfordran
Såsom Sal. H:r Gustaf Taubenfeltz lekammen medh några hans döde barns lijk ähro för 13 all
14 åhr sedan infördha och nedersatta i dhes graf uthi Röö kyrkia men inthe sedermehra med
några Christeliga i Wårt K fäderneslans öfliga ceremonier begrafna, hvilken sak det wara?
Tilförende som man förnummit hafwa Höghwördige Consistorio af min COmminister
föredraget och högwyrd. Consist: hafv. Sigh dher af gunstigen förclarat at saken skulle högt
föredragas för häradztinget, hvilket och så sidst af sidsta sommartingeh, tå warandhe häratz
höfding wälb:te H:r Johan Wattrangsadhe sigh willia strax uti muntl. Tala medh dhessa dödes
arfwingar, at dhe måtte gifva ett wist swar öfvr till högwyrdiga consist:i, och utsätta at the
innan 6 wäckors förlop låtha begraf... dödha, men sedan om thes beskaffenheet intett
något... och man ähr helt owiss om eller hwadh dhe hafva gifvit ... Consist: för
Correspondentz: Så nödgas man än ytterligare höglofl: Consist: medh thetta bemödha, hälst
emedan grafwen. som är så widh, och stoor tilltagen i dhet hon sträcker sig öfv. Halfva
högcoret uhr, nu nederfallen hvilket ... dhen sista stora böndagen som war den 20 julij, när
församlingen? Skulle gå fram til absolution, ej den? Ähr någon som will wårda om grafwens
reparation, icke kan man ... förrätta barndoop effter funten står på andra sijdan om ... bordh
och sin salighet medet bönka? Therför och ... församlingens til lijka medh min ödmjuka
begäran H... Consitorium täcktes sitt godha fadherliga rådh meddela .. nytt om försmlingens
wälstånd ther uthinnan best... låtha wiss injunction och underrättelse gifva huru man skal
medh dhenna handel omgåå, at ... frellingen? Tychtes någon stoor förargelse mehn, och dhe
Högwyrdige fäderna samptl. Wthi Gudz ...milders ka protection här medh ganska innerligen
... medh städse förblifvande
Högwyrdigaste faderns samt högst. Fädernas
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