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’Albohæreth’ är dokumenterat 1231 i ”Valdemars Jordebok” men ingen ort under 

Konunglef dvs vad som tillhör danska kronan. Sålunda ingår inte Fulstoftä, som det 

skrevs 1344. 
  

Vid en brand i Lövestads prästgård 1744-04-27 förstördes kyrkoböckerna före 1709.  

(Blå text är förklaringar mm.) 
 
Lövestad var huvudförsamling i Lövestads och  Fågeltoftas pastorat tom 1961. 
 

Präst 1744 var  
 
Räkenskapsböckerna inkluderar också kyrkans inventarier benämnda ”lösöre”. I det här 

fallet är det allt som finns i kyrkan och kan användas där inklusive kyrkklockorna men 

undantaget det som finns på kyrkans invändiga väggar, men rätt ofta finns även 

siffertavlan med.  
 

På Riksarkivet finns följande räkenskapsböcker skannade och är fria för alla att läsa.  
   

 

 
Normalt finns det Räkenskapsböcker från slutet av 1600-talet men troligen brann dessa 

upp 1744. Böckerna skulle förvaras i Kassakistan i kyrkan enligt 1686 års kyrkolag men 

prästen tog väl hem dem då och då för ifyllning. 
 
Den första inventarieförteckningen för Fågeltofta var 1744. Ytterligare utdrag har gjorts 

fram t.o.m. 1782, se nästa sida. 
 

I 1686 års kyrkolag står följande i kapitel XXVI Om Kyrkor, deras Skrud och Egendom.  
  

 Här den lite mer moderna texten från en senare utgåva: 

 ”Var kyrka i städer och å landet skall hava, en eller, där så 

 behöves, flera kistor med tre lås, däruti kyrkans egendom i

 penningar, guld, silver, kläder, tenn, koppar, räkenskapsboken, 

 inventaria över kyrkoherde-, capelians- och klockarbord, samt 

 annat, som vid kyrkan till underrättelse behöves, skall bliva 

 förvarat. Den ena nyckeln behåller kyrkoherden, den andra 

 kyrkovärden, och den tredje en av sexmännerna; och må intet 

där  uttagas utan i dessa tre personers närvaro.” 

 Anm: capelian: präst anställd som biträde; 

sexmän: utsedda ordningsmän av sockenstämman för att 

förvalta tiondet, se till att stämmans beslut genomfördes, vilket 

upphörde 1863 när kyrka och kommun delades. 
 

I inventarieförteckningen finns bl.a. följande angivet! Se hela tabellen nästa sida. 
 
1744  anges ”1 Bibel i folio (225 x 360 mm) som då är Gustav Vasas bibel från 1541 

eller snarare Carl XII bibel från 1703 eller senare nytryck, som alla är en 

reviderad version av Gustav Vasas bibel. 
 

1762  anges inköp av ”1 Ny beslagen Ekekista med ett dyrkfritt lås samt 2 st ”stake” lås. 

 Den gamla kistan finns inte med i inventarielistan (samordning med Lövestad?) 

 

1764  anges ”Stock Penningar”, Stocken i kyrkan var ett slags kassaskåp, där de åt de 

  fattiga (behövande) insamlade penningmedlen förvarades. Från 1772 redovisades 

innehållet varje år. 

 Kyrkostocken, offerstocken, finns inte med i inventarielistan. 
 I sverige  I Danmark -1658 
 1343 skulle det finnas en offerstock vid kyrkan. Uppgifter saknas  

 1527 avskaffade Västerås riksdag offerstocken. 
 1649 återförde Drottning Kristina offerstocken. 

 1571 förbjöd Kyrkoordningen bilder på stocken. 

 

1771 anges inköp av ”1 ny helt täckt kassakista med järnplåtar och 3 dyrkfria lås. 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_Vasas_bibel
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Inventarielista: (Det finns skannade räkenskapsböcker på Riksarkivet som är fria att läsa). 

Om flera år anges i samma kolumn är det ingen förändring av inventarierna mellan dessa år. 

 
”Taflepenningar” redovisas varje år men det finns ingen kollekt-tafla eller håv i inventarie-listan. 
 
Exp. på Reparation 1745: Hela tornet är utvändigt tätat, rappat, kalkat och målat med blå färg 
på kanterna, dess tak och vapenhuset lagade, och 4 st fönsterkarmar flyttade och gallren ändrade. 
Material: 2 m3 kalk, 100 taksten, 300 mursten, kalkbänk, 150 spik, virke, sand, vatten mm. 

Kostad mtrl: 54 daler, Arbete 107 daler. Idag för mtrl: 9 000 kr, arbete: 296 000 kr. 
 
Exp. på Reparation 1805: Ny brädklädsel på klockstapeln inklusive tjärning. 
Kyrko-och vapenhus taken reparerade inklusive byte av dålig taksten. Västra gaveln delvis rappad. 
Specifikation på använt material saknas. Kostnad mtrl/arbete för klockstapeln: 20,06 daler. Dito 
för kyrka/vapenhus: 13,10 daler. 
 
 

Rad  Beskrivning 1744-17xx (text från 1744, ”-” finns ej) 

Fram till 1760 var ”Inventarium som förr” 

1744 
1759 

1760 
1781 

1782  1700 

tillägg 

1704 

tillägg 

1 1 Silfwer Kalck och Paten wäger 40 Lod förgylt. (40 lod = 526,4 g) x x X   

2 1 Par Silfwerspännen wid nya mässa skiortan - - X   

3 1 gl: odugelig och obrukelig tenflaska (1 Theenflaska) x x -(x)   

4 1 par Mässings liusastakar (1 par Theen Stakar) x x x(x)   

5 1 måttståck (i mässing) med fordral af furu - x X   

6 1 par gl: tenflaskor x x -   

7 1 Mässing bäcken i Funten x x X   

8 1 glt och litet eldfat af Kåppar malm x x x   

9 1 liten och en bud Kalk och Paten af ten med behörig flaska x - -   

10 1 Klåcka x x x   

11 1 fin hållansk lärefths altare duk med rödt silke bestucken x x (36)   

12 (lärefth = lärft =  väv av lingarn)       

13 1 altare duk af hemma giord dräjell (dräll = möstrad väv av lin) x x (36)   

14  1 Mässe skiorta af lärufth (se under rad 11) x x (37)   

15 1 glt  handkläde wid Funten x x (38)   

16 1 rödt taftes förhäng om Altaret (taft = glansigt sidentyg) x x x   

17 1 do till altaret af hemma giordt tyg, (grönt) x (x) x   

18 1 handkläde x - (38)   

19 1 Mässehake af Blått blommerat Plys med guld kneppning på ryggen 

samt Stafferat med små gullgaloner omkring (staffera = pryda) 

x x x   

20 1 fin Lärufts altareduk öfwer alt bestuckne x x (36)   

21 1 Mässe skiorta af  Sletzing (slesing = fin linnelärft för skjortor) x x (37)   

22 1 Bibel in folio (225 x 360 mm)(210 x 330 mm)(varierar i storlek) x x x   

23 1 Bibel in 8vo (Octavo = 153 x 228 mm) x x -   

24 1 handbok obrukl: in 8vo  (1 hand bok)   {2 hand böcker} x (x) x{x}   

25 1 Psalmbok do   (3 psalmböcker) x (x) (x)   

26 1 Psalmbok  do in 4to  (quarto 25 x 30 cm) (1 Chorel) x - (x)   

27 1 annotationsbok x x x   

28 1 Kyrkiostohl (räkenskapsbok) x x x   

29 1 Skrift öfwer Narva x x x   

30 1 do öfwer förra Jubelårene x x -   

31 1 Skrift öfwer Schlesiska religions convents: alla 3 med rammor x x x   

32 1 Hacka x x x   

33 1 Plickte pall x x x   

34 2 glas flaskor (3 stop flaskor) x x x(x)   

35 1 lärufts hand duk x x (38)   

36 3 dukar (förmodligen altardukarna 11, 13, 20) (varav 2 odugeliga) - x (x)   

37 3 skiortor (förmodligen 14, 21 + en ny) - x x   

38 2 handdukar (förmodligen 15, 35)  (3 hand dukar) - x (x)   

39 1 Lidmans Postilla - x x   

40 1 Siäla Skatten - x x   

41 1 Religions stadgarne - x x   

42 1 Kyrko Tabellerna - x x   

43 1 ny Reknebok - - x   

44 1 mäst full Skrifwen Communion bok - - x   

45 1 Sammandrag Kongl. Förordningar som årligen skola upläsas - - x   
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Fulstofta kyrka,  som det stavades 1766. 
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Bondrums by med kyrkan 1766 

 
 

Det finns 12 numrerade gårdar samt gårdsnamnen *Brydestuga, *Skogvaktar-
huset (Saxtorp), *Dragona Jordbon,*Körahuset, Killehuset, Högastenshuset, 
Carinaryd, Slätteberga, Stenhus, Frideborg, Kalkhus (med 2 kalkugnar), 

Jungfruhusen. 
*husen är ej med på kartan men ligger norr om byn.  

Husnamnen kan variera i namn och stavning i andra dokument. 
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Bondrum och kyrkan 1930 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


