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Afskrift p.d. 14 Jan 1761 

Uppå nedanskrefne dato, hafwa undertecknad@ ingått och 

slutat följande Afhandling: 

Jag Christina Tungelfelt gifwer och skjänker härmed till St Maria kyrka här i 

Staden belägen, en Summa af TrcTusende daler kopparmynt, at nyttja och disponera 

efter behag och godtyckio såsom dess tillhörige egendom, med det förebehåld at 

förenämnda kyrkia åtager sig at nu och i ewärderliga tider uppå egen bekostnad 

låta, när så behöfwes och nödigt är, reparera och wid magt hålla den uti Kyrkian 

under den Sydwästra Sacristian warande Strömnerska Grafwen utan at Strömnerska 

Arfwingarne någonsin med reparationser eller förbättringar å förberörde Graf 

böra beswäras, warande bemälte mine Medarfwingar förbudit och betagit i anseende 

till denne min åt St Maria Kyrkia gjorde donation at föryttra, pantsättja eller 

sälja oftanämnde Graf, utan bör den nu ock framdeles wid Släkten behållas, så 

kjärt dem af Arf��ngarne är, hwilka Grafwen sälja wille, att undwika til Kyrkian 

allena och utan de öfrigas granation betala den därå gjorde reparationen. 

Hwaremot Wi underskrefne Kyrkioråd och Wärdar uti St Maria-Församling, 

tillstå Oss, hafwa förenämode summa af TreTusende daler kopparmynt uppå kyrkians 

wägnar emottagit af Generalinnan Högwälborna Fru Christina Tungelfelt och låfwa 

samt utfäste härmed at St Maria Kyrkia skall nu och i ewärdeliga tider sjelf 

och utan Strömnerska Arfwingarnes gravation, besörja för egna medel om benämnde 

Grafs reparation och wid magt hållande utan at denne Afhandling någonsin å 

Kyrkians wägnar skall kunna ändras eller rubbas. Till yttermera wisso och säker

het, hafwe Wi denne Afhandling med wåra namn och Sigill, underskrifwit och 

bestyrkt. 

Stämpel kr 2:
Lösen kr 2:
!'•tmma kr 4: -

Jo, Forsskåbl. 

Stockholm den 4 December 1753 

P. Aulasvill. Vult von Steijern 

E.N. Hielmman. Lud. Manderström. 

Jochim Tillander. 

J.E. Carlberg. 

And. Ruth. Arvid Hasselqvist. 

Att föregående afskrift är lika lydande med den för mig 

uppwiste hufwudskriften, intygar med Embetets underskrift 

och insegel. Stockholm den 10 de Julii 1809 

Carl 

Kgl. 
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Ovanstående avskrift av avskrift av gåvobrev av Kristina Tungelfelt 

4 december 1753 vidimeras. 

Stockholm, Riksarkivet den 21/11 1960 

ex officio 

Sven Ästrand 

expeditionsföreståndare 




