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Prästgården låg i Ravlunda.  

Det finns inga noteringar tex om brand i Prästgården. 
 

Ravlunda var t.o.m 1500 ett eget pastorat. 

1500 – 1962  moderförsamling i Ravlunda och Brösarps pastorat. 

Idag ingår Ravlunda i Kiviks församling 

 

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. Ibland finns siffertavlan med. 
 

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

För Ravlunda 

 
Det finns inga tidigare Räkenskapsböcker. Några kyrkböcker börja 1701 andra runt 1800. 

 

På ArkivDigital, abonnemang erfordras, finns även: 

Räkenskaper för Kyrka 1795- 1882.   

 

Vid en snabbkoll för Ravlunda finns första inventarieförteckningen 1711, texten är något 

skadad. Denna redovisas nedan och på nästa sida (avskrift).  

Präst då var Professor Nils Sinius och kyrkovärd 1711 var Esbjörn Persson. 

 

Blå kursiv text = förklaringar. 

 

1686. I kyrkolagen 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. 
 

1711 anges en järnbeslagen kista i Inventarieförteckningen, inget om 3 lås. 
 

Det finns inga tidiga noteringar i inventarielistan om tex kyrkostocken - offerstock och/ 

eller straffstock - siffertavla eller kollekttavla. Se exempel på dessa utom siffertavlan 

efter inventarietabellen. 
 

Det fanns en kollekttavla eftersom ”Tafle Penningar” redovisades.” 

Det fanns också en ”stock” eftersom ”Stok Penningar” till de fattiga redovisades. 

Det fanns säkert en siffertavla som då inte noterades som ”lösören”. 
 

Notering först i Räkenskapsboken LIa:1. 

”I Ravlunda Kyrko Torn äro 2 Klockor. Den Större guten åhr 1572 då Hans Jönsson war 

Pastor, som dog 1791. 

Den mindre är guten i Danzig åhr 1615.” 
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Ravlunda kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061605_00001 (LI:a1) 1711 – 1784. 

Rad Mtrl Ant. Inventarielista. Beskrivningen är från 1710 1710 1715 1725      

E Silver 1 Kalk och Paten förgylt x Svag x      

J Tenn 1 Tennflaska på 2 potter (2 x 8,7 dl = 1,74 liter)(gammalt volym mått) x text x      

 Mässing 1 par Stora Mässing Ljusastakar x Svår x      

R  1 Liten mässing Ljusastake x att x      

A  1 Stort Mässing faat i funten x läsa. x      

D Malm 2 Klockor i Tornet x  x      

S Kläder 1 Mässehake af rödt Plyss med Silfver Galoner omkring ock Kors på Ryggen x  x      

K  2 gl: (gamla) Dito odugl:                                  (1 gl: (gamla) Dito odugl: x  (x)      

R  1 Mässe skiorta swart atlasduk Mässehake         (Mässehake swart atlast)  x  (x)      

I  1 Brunt altare Kläde af gam. Taft  x  X      

V  1 Linnen altareduuk                               (2 st. hand kläden) x  -(x)      

E  1 Ny 1716, Hake skiorta -  x      

T Böcker 1 Swensk Bibell in 8vo  (dvs Octavo = 153 x 228 mm) x  x      

 och 1 Dito in Tegel fol. (225 x 360 mm, kan variera i storlek)        (Dito in 8vo) x  (x)      

 Skrifter 1 gl: altare book med Ewangelier Epistlar (skadad sida) ? x  x      

  1 Magister Schrivers försvänskad Siälaskatt -  x      

  1 gam. Psalmbok för Klockaren. Dito in 4to (quarto 25 x 30 cm) x  x      

  1 Kyrkio Ordning in 4to (quarto 25 x 30 cm) x  x      

  1 (skadad sida) ???? in 4to  = Confessio  Fidei  = (Augustana bekännelsen) x  x      

  1 Handbok in 4to x  x      

  1 Kyrkio (skadad sida) ???? fol. (folio) = Kyrkio protokoll in fol. x  x      

  
1 

Skrift öfwer Jubel fästen (skadad sida) ??? ock Rammor (Ramar) omkring 

är fäst wid Kyrkio wäggen  nya skriften 1693? från Uppsala mötet 1593) 
x  x      

  
2 

1 Kongl: Grarf Skriften. (Karl XI begravning)Item 1 Skriften Öfwer 
Narvas undsättning, alla uti behöriga Rammor (Ramar) förwarade. 

x  x      

  1 Mag. Drysely Nya Testamentes Kyrkio Historia betalt men  x  x      

  1 Psalmbok, dito med Noter in 8vo x  x      

 Trä/järn 1 Plikte pall.                                 (Liten Pall för Kyrkio gång Hustrur) x  x(x)      

  1 gam. yxa.          2 Järn Spadar          1 gam. odugl. Lykbåhr x  x      

  1 Lykbåhr                                    x  -      

  1 Jernbeslagen Kyrkio Kista x  x      

  1 Liten Kyrkio Kista till Mässe ock altare Kläden. I Prästa stolen. x  x      

  8 st Trä Skioflar x  x      

Inventarierna förändras hela tiden. Det är framför allt böckerna som hela tiden blir fler och fler. När det inte fanns några förändringar anges bara 
”Inventarium som förut” eller liknande men även kompletteringar kan anges mellan inventeringarna. Ej kollar flera år. 

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061605_00001
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Exempel på tidiga inventarier i kyrkorna 

 
Kyrkstocken var ofta samma benämning för både ”offerstock” och ”straffstock.” 
 

Offerstock, kassa använd till understöd åt fattiga. Stocken i kyrkan var ett slags kassaskåp, där 

de åt de fattiga insamlade penningmedlen förvarades. 
 

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. 
 
 

Exempel på Kollekttavla  Exempel på Kyrkostock med två lås, förr även offerstock 
   

 

     

   

 
 

 

        Ca 25 x 25 cm 
 
.  

       1343 skulle det finnas en offerstock vid varje kyrka. 
       1527 avskaffade Västerås riksdag stocken. 
       1571  förbjöd Kyrkoordningen bilder på offer- 
        stocken (befintliga stockar). 

       1649 återinförde Drottning Kristina stocken. 

        

 

 

Med Handtag på baksidan.      

Höjd ca 20cm.      

           Höjd ca 100 cm. 
 

Exempel på Kyrkostock, straffstock, som avskaffades 1841. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

heter tog man ej hänsyn till. Villkorlig dom existerade ej. Straffen skulle vara fostrande och av-

skräckande. 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, i regel utanför kyrkan. 

Att hamna i kyrkostocken var ett sådant straff. Offret satt då fast med benen eller kanske 

armarna i en stock. Förbipasserande kunde spotta eller kissa på offret eller uttala förnedrande 

ord. Ett annat skamstraff var att stå fjättrad vid en skampåle med eventuellt stöldgods runt 

halsen. 
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Ravlunda by före och efter enskiftet 1823-1824 och som fastställdes 1827. Kartan 1816 var skadat så denna har förbättrats 
genom ifyllning av hus/gårdar. Dock gick det inte att återskapa alla hus/gårdsnummer. Kartorna från Lantmäteriet. 
     
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Kartan 1822 anger de hus/gårdar som blev ”kvarboende” i sina ursprungliga hus/gårdar. Dessa är: Nr 4, 5, 11, 12, 15, 19, 22,  

24 och 30/31. Övriga fick ”utflyttningsskyldighet”. Efter fastställandet hade ägarna 5 år på sig att flytta sina hus/gårdar till de nya 
ägorna. Först därefter kan det finnas kartor med de nya placeringarna av gårdarna. Det är sällan att gathusen flyttas ut. 
Gathusen är Nr 9, 13, 14, 25, 26, 28 och 31. 
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Lista på de närvarande som berördes av enskiftet. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Hus som inte ingår är Gathusen Nr 9, 13, 14, 25, 26, 28 och 31. 
 

 
 

 
 
 

 


