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Vid en brand i prästgården 1783-01-18 förstördes hela kyrkoarkivet inklusive räken-

skapsboken. (uppgifter i blått inom parentes är kommentarer mm) 

1959 revs den då befintliga prästgården. 

 

Ilstorp  var huvudförsamling i Ilstorps och  Björkas pastorat tom 1929-04-20. 
 

Präst 1782 var Johan Grise. Han blev avsatt 1784-08-19 pga dryckenskap men åter-

inträdde i tjänst 1785-05-11. 
 
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.  
   
 
 
 

Den första inventarieförteckningen finns först 1783 på grund av branden. 

Ytterligare utdrag har gjorts fram t.o.m. 1829 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 för-

 valta tiondet, se till att stämmans beslut genomfördes, vilket 

 upphörde 1868 när kyrka och kommun delades. 
 

I inventarieförteckningen finns bl.a. följande angivet! Se hela tabellen nästa sida. 
 
1783 ingen kassakista anges i inventarieförteckningen men den nämns vid förvaring av 

pengar, så den finns. 
 

1783  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. 
 

1783  anges ”Stock Penningar”. Stocken i kyrkan var ett slags kassaskåp, där de åt de 

  fattiga (behövande) insamlade penningmedlen förvarades. Från 1782 redovisades 

innehållet varje år. 
 

1783  anges en liten ”Collect Tafla” med ingen kollekt redovisas i räkenskapsboken. 
 

1797 anges första gången Kollektmedel tillsammans med Stockpengar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reparationer 
 

1786 Omfattande reparation av vapenhuset och kyrkogårdsporten med dess mur. 

 Korets hela tak byttes ut. På kyrkans väggar byttes trasig sten. 
 

1801  I stort sett byttes allt trävirke och järn på klockstapeln, förutom själva klockan. 

 

1812  Kyrkan rappades och kalkades utvändigt. Vapenhuset kalkades invändigt och dess 

tak tätades. 
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Inventarielista: (Det finns skannade räkenskapsböcker på Riksarkivet som är fria att läsa). 

1782: ”Inventarium öfwer Kyrckans Ornamenter och tillhörigheter kan för thetta år icke specifice 
utfördt blifwa emedan Kyrckjostohlen (räkenskapsboken) blef jemte Prästagården och öfrige ägen-
dom genom en olyckelig vådeld i aska lagd.” 

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

(Anm: 1811 anges att den gamla mässehaken utgått och använts till foder på den nya mässehaken.) 
 

Rad Mtrl  Beskrivning 1783-18xx (’-’ finns ej) 1783 

1801 

1801 

1805 

1811 1812 1821 

1 Silfwer 1Kalck och Paten oförgylt. 1801 anges 18 Lod (=219,56 g) x x x x x 

2        

3 Messing 1 Stort fath i funten. 1801 anges 6 lb (=2,55 kg) x x x x x 

4        

5 Malm 2ne Stora Liusa Stakar på altaret, den ene trasig.  

1801 anges de väga 1 llb och 1½ lb (=9,14 kg) 

x x x x x 

6  1 Klocka i Stapelenn x x x x x 

7        

8 Thenn 1 litet fath i funten. 1801 anges 2lb (=850 g) x x x x x 

9        

10 Kläder 1 gl. Söndrig röd Sammets mässe hake med kors på ryggen 

af Guld Galloner 

x x x - - 

11  1 mässe Skiorta af hemma wäfwit Lärft  (väv av lingarn) x x - - - 

12  1 altar Kläde af hemman wäfwit Lärft - - x x  

13  1 gl. Förmultnadt rödt Klädes altare Kläde x x x x - 

14  1 gl altare duk af Lärft x x x x - 

15  1 dito mindre med knippling omkring x x x x x 

16  2ne St. små altare Kläden af Lärft, det ena med knippling för x x x x - 

17  1 Lärfts handuk wid funten med knippling wid ändarne x x x x - 

18  1 dito af blåegarn (kortfibriga, spinnbara linrester)  x x x x x 

  1 Mässe hake af Swart Marschesther - x x x x 

19  1 mässe Skiorta af Satenduk, Lars Pärsson i Illstorp skänkt - - x x x 

20  1 Kläde af Gage med Tafts foder skänkt af Enke fru Pastores 

Olof Backer (för Kalk och Paten) (Gage=tunn vävnad) 

- - x x x 

21  1 Altare Kläde af randigt Mosselin med fransar omkring det - - x x x 

22  1 dito af Blånegarn      (mosselin = av bomullsgarn) - - x x x 

23  1 prest Kappa, tillkom 1832 - - - - x 

24 Trä- 

Wahror 

1 liten gl. Collect Tafla (se bild på följande sidor) x x x x x 

25 1 Lik Båhr x x x x  

26  1 Järn beslagen Kyrkjo Ståck med 2ne Låsar x x x x x 

27  1 nummer Tafla med tillhöriga Trä Ziffror x x x x x 

28  1 Nummer Tafla med 33 st. Ziffror - - - - x 

29  1 Hand Skiöffell till Liks påkastning för Prästen (begravning) x x x x x 

30  1 Ram och förgylt Krona hwaruti Hans Majts. Konung Gustaf 

Tal finnes inhäftadt uti 

x x x x x 

31  1 oblat ask öfwerdragen med skinn, tillkom 1805  - (x) x x x 

32  1 med Läder öfwerdraget foderal till Kalken, tillkom 1805 - (x) x x x 

33  1 Stege at nyttia wid Kyrko reparationen - - x x x 

34 Böcker 1 Bibell in fol.  (225 x 360 mm men varierar i storlek) x x x x - 

35  1 Psalm och Ewangelü Bok  in 4o i franskt band (4o  quarto 

25 x 30 cm) 

x x x x x 

36  1 Handbok  in 4o i Do band - x x x x 

37  1 Räkenskapsbok, tillkom 1784 (x) - - - - 

38  1 Bibell, tillkom 1794 (in 4o) (x) x x - (x) 

39  1 Ny Prof. Psalmbok - x x - - 

40  1 Doctor Faxens Läkare bok - x x x x 

41  1  Kyrcko Inspectors Instructionen - x x x x 

42  1 Hedins Läkare bok. (Pontens läkare bok) - x x x -(x) 

43  1 Koppels bibel werk, tillkom 1805 - (x) x x x 

44  1 Supplementet till Norellska sammandraget inbundet, 1805  - (x) x x x 

45  1 ny Hand bok - - x x x 

46  1 Proste wisitations bok in fol. Tillhörig båda kyrkorne - - x x x 

47  1 Cleri Comitialis handlingar häftade (om epilepsi) - - - x x 

48  Flera kyrböcker, psalmböcker + diverse andra böcker - - - - x 
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Reparationer 1782-1832 
 

Normalt var reparationer av kyrkan normalt och ofta förekommande. 
Här är en kort beskrivning på de 3 största reparationerna, i övrigt är det mindre åtgärder som 
underhåll, rengöring, smörjning mm som genomfördes. 
 

1786 Den första stora reparationen utfördes när Johan Grise var kyrkoherde och Per Persson på Nr 

9 och Jöns Albrektsson på Nr 15 var kyrkvärdar. 
Sammanfattning av reparationen: Vapenhusgaveln av lera blev helt nertagen och grunden 
åter uppmurad med gråsten. På denna lades en ekefot försedd med korsvirke och mursten. 
Båda väggarna som var förfallna förbättrades med murning. Taket förbättrades med nytt 
virke, taksten och tegel. Nytt golv av tegel. Takteglet tätades med kalkbruk som kalkades.  
Kyrkogårds-portens murar revs, återuppbyggdes och tätades, ny bjälke lades in till porttaket. 

 Kostnad: 75.36.3 dvs 75 Riksdaler, 36 skilling och 3 runstenar. Mtrl ingår i kostnaden. 
 Mellan-nollor i kostnade skrevs inte ut på den här tiden så det står 75.36.03  
 Myntfot i silver: 1777-1855. 1 Rdr = 48 skilling (sk), 1 sk = 12 runstycken (rst). 
 
 

 Här en liten del av texten, förbättrad för att kunna läsa densamma. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

”1786 pag       ,, Ler Wappehus Gaflen aldeles blifwen nedtagen, ock å nyo ŭpmŭrad med en 
grå stensmŭr till grŭnd, hwarŭppå Eke foth blifwit lagd, försedd med kors wärks…..”. 

 

Här fortsätter samma reparation: Korets läktning (trävirka) och taksten var förfallet och blev 
bytt och omlagt, tätat med kalkbruk som kalkades. Koret rappades, på övriga kyrkan insattes 
ny sten på trasiga ställen  

 Kostnad: 55 Rdr och 38 skilling. Material ingår i kostnaden 
 Totalkostnad: 131.16.3 Vilket blir ca 1 MSEK. 

 
 
1801  Den här reparationen på klockstapeln genomfördes när Olof Backer var kyrkoherde och 

Albrekt Jönsson på Nr 15 och Trulls Pärsson på Svansjö var kyrkovärdar.  

Sammanfattning av reparationen: Klockstapeln som genom ålder och röta var helt fördärvad 
är nu återställd med nytt eke som ny fot, pelare, brädklädsel mm samt nödvändigt järnarbete 
samt tjärades och målades med brunröd färg. Kostnad:33.34.00 Rdr. 
 
 

1812 Reparationen utfördes då Carl Fredrik Bering var kyrkoherde och Albrekt Jönsson på Nr 15 och 
Trulls Pärsson på Svansjö var kyrkovärdar. 

 Sammanfattning av reparationen: Kyrkan utvändigt rappad och kalkad. Vapenhuset invändigt 
kalkat och taket tätat med kalkbruk som kalkats. Kostnad 35 Rdr. 
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Kommentarer till tabellen 
 

Kyrk-stock (Kyrkostock) har samma benämning för både ”offerstock” och ”straffstock.” 
 

1. förr offerstock, kassa använd till understöd åt fattiga. Stocken i kyrkan var ett slags 

kassaskåp, där de åt de fattiga insamlade penningmedlen förvarades. 
 

2. förr om straffstock, (skamstraff) bestående av två plankor, förenade medelst gångjärn i 

ena änden o. med en låsanordning i den andra, i anliggningsytorna försedda med 

tvärgående, runda hål för ben men även för armar, oftast placerat utanför kyrkan. Sitta (äv. 

ligga, stå) i stocken. 
 

1) Exempel på Kollekttavla  2)  Ilstorps Kyrkostock med två lås, förr offerstock 
   

 

     

   

 
 

 

        Ca 25 x 25 cm 
I Räkenskapsböckerna för både Björka och 
Ilstorp är upptagit i inventarielistan ”Järn-
beslagen Kyrkostock med 2ne lås.”  
Bilderna är från Ilstorps stock.  

       1343 skulle det finnas en offerstock vid   
        varje kyrkan. 

       1527 avskaffade Västeråsriksdag stocken. 
       1649 återinförde Drottning Kristina stocken.
       1571  förbjöd Kyrkoordningen bilder på offer- 

        stocken. 

Med Handtag på baksidan.      

Höjd ca 20cm.      

Ej från Ilstorp.      Höjd ca 100 cm. 
 

Exempel på Kyrkostock, straffstock, som avskaffades 1841.  

Bilderna är från en närliggande kyrka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

När man dömde i domstolarna tidigare var alla brott straffbara. Några förmildrande 

omständigheter tog man ej hänsyn till. Villkorlig dom existerade ej. Straffen skulle vara 

fostrande och avskräckande. Däremot graderades brotten, man skilde på grov stöld och 

stöld av mindre värde, sk. snatteri. Man gjorde också skillnad på mord och dråp. Man tog 

också i straffsatsen hänsyn till om brottet upprepades. För "fjärde resan stöld" kunde man 

dömas till hängning. Husaga var tillåten, men ej misshandel.  

Ursprungligen fanns enbart två straffsatser, böter eller dödsstraff. I vissa fall även 

skamstraff. Med skamstraff menades att stå eller sitta och skämmas inför befolkningen. Att 

hamna i kyrkostocken var ett sådant straff. Offret satt då fast med benen i en stock. 

Förbipasserande kunde spotta eller kissa på offret eller uttala förnedrande ord. Ett annat 

skamstraff var att stå fjättrad vid en skampåle. 
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Tidiga kartor, före 1800, saknas där husen i byn finns inritade. 

Här är Laga Skifteskartan från 1828 där alla färgmärkta hus fick ligga kvar i byn, alla övriga 

måste flytta ut huset, gården, till sina nya ägor. Ref: Lantmäteriet L106-2:2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr  =  Ägare, Brukare  

1 317 A Prästgården,                               Pastor P. Gulander kvar 

2 314 S Gatuhus under Sövdeborg,           Klockarbostället.           Öde (ml) kvar 

3 319 S Gatuhus under Sövdeborg kvar 

4 321 S Gatuhus under Sövdeborg                                               Enkan Tullgren (ml)  

5   Gatuhus under Nr 1                                                        Per Nilsson (ml)    

6   Gatuhus under Nr 1                                                        Anders Nilsson (ml)  

7 347 F Utsockne frälse under Sövdeborg  Åbo Nils Classon           Lasse Andersson (ml) Kvar 

82 322 M Utsockne frälse under Sövdeborg  Jöns Albrektsson           Jöns Albrektsson (ml)  Utf 

83 322 N Utsockne frälse under Sövdeborg  Jeppa Pehrsson Utf 

9 324 G Utsockne frälse under Sövdeborg  Åbo Påhl Persson          Mårten Nilsson (ml) Kvar 

10 325 I Utsockne frälse under Sövdeborg  Åbo Mårten Hansson     Anders Olsson (ml) Kvar 

11 326 B Krono Skatte Hästhemman,          Bönderna Hindrick Persson, Nils och Clas Nilsson ? Utf 

12 331 C Roterat Gatuhus,                         Husmannen Hans Nilsson    Hans Nilsson (ml) Utf 

13 329 S Gatuhus under Sövdeborg                                                Soldat Ström (ml)  

14 332 Q Utsockne frälse under Sövdeborg   Ingen brukare 1828      Mårten Hansson (ml) Utf 

15 333 R Utsockne frälse under Sövdeborg   Åbo Lars Andersson      Jeppa Pärsson (ml) Utf 

16 337 O Utsockne frälse under Sövdeborg   Åbo Anders Olsson       Lars Nilsson (ml) Kvar 

17 338 T Utsockne frälse under Sövdeborg   Åbo Åstrad Nilsson       Åstrad Nilsson (ml) Utf 

18 340 D Krono Skatte Rusthåll,                  Bonden Nils Persson     Nils Persson (ml) Utf 

19 355 H Utsockne frälse under Sövdeborg   Åbo Åstrad Hansson     Åstrad Mattisson (ml) Kvar 

20 357 S Gatuhus under Sövdeborg                                               Hans Nilsson (ml)  

21 351 K Utsockne frälse under Sövdeborg   Åbo Mattis Andersson   Mattis Andersson (ml) Utf 

22 349  Utsockne frälse under Sövdeborg                                     Nils Classon (ml)  

222 349 P Utsockne frälse under Sövdeborg,  Åbo Mårten Nilsson      Pål Jönsson (ml) Utf 

223 349 S Utsockne frälse under Sövdeborg,  Åbo Lasse Bengtsson    ------ (ml) Utf 

23 347 L Utsockne frälse under Sövdeborg   Ladufogden Holmström Lasse Bengtsson (ml) Utf 

24 344 S Gatuhus under Sövdeborg                                               Mårten Sjöbeck (ml)  

25 341 E Krono Skatte Rusthåll,               Klockaren Knut Jönsson   Kl. Knut Jönsson (ml) Utf 

26 353  Krono gatehus under Nr 18                                             Jöns Swensson (ml)  

27 342  Krono gatehus under Nr 25                                             Anders Mårtensson (ml)  

28 ?  Krono gatehus under Nr 18                                             Anders Jönsson (ml)  

29 354  Krono gatehus under Nr 18                                             Nils Hellström (ml)  

Som vanligt stämmer inte numreringen mellan olika dokument 

Nr = de ursprungliga nummerna från slutet av 1600-talet 

    = nummerna vid Laga skifte 1828 

S= äges av Sövdeborg, greve E. Piper. A-N = de nya ägorna efter Laga skift 
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Ilstorp 1915 

Ref: 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&s

d_base=rak2&raki=J112-1-50&sd_ktun=52414b5f4a3131322d312d3530&nbOfImages=3 

Ref: https://kartavdelningen.sub.su.se/images/Ek/M/raster/M-Sjobo.zip 

Kartan från Kartrummet Stockholms universitet har bättre upplösning (här under). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiska Kartor, Ref lantmäteriet 

Kartor i Lantmäteriets historiska kartarkiv som är äldre än 70 år omfattas inte av 

upphovsrätten likt 'nutida kartor'. Detta innebär att du är fri att använda dessa hur du vill, 

det vill säga du kan publicera dem eller sprida dem vidare även i digital form om så önskas. 

I de historiska kartserierna, Generalstabskartan (1827-1971) och Ekonomiska kartan 

(1935-1978), har alla ingående kartblad ännu inte uppnått 70 års ålder. Lantmäteriet har 

ändå valt att avstå upphovsrätten till de blad som är yngre än 70 år, vilket innebär att 

dessa kartserier i sin helhet kan betraktas som upphovsrättsfria. 

För att få tillgång till kartfilerna från Lantmäteriet betalar du endast en leveransavgift i de 

fall du beställer kartorna från Lantmäteriet. 

Vid publicering eller spridning vill vi gärna att bildens ursprung anges, t.ex. med 

texten Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv. 

Om du publicerar flera olika historiska kartutsnitt i en bok så räcker det i så fall med att 

ursprungsangivelsen anges en gång, t.ex. i anslutning till en bildförteckning i boken. 
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