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Prästgården låg i Södra Mellby. Det finns inga noteringar tex om brand i 

prästgården. 
 

Vitaby var t.o.m. 1991 annexförsamling i (Södra) Mellby och Vitaby pastorat. 

 

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. 
 

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

För Vitaby 

 
Det finns inga tidigare Räkenskapsböcker.    

Vid en snabbkoll för Vitaby finns första inventarieförteckningen 1782. Denna redovisas  

nedan och på nästa sida (avskrift). Präst då var Anders Borghult. 

 

För (Södra Mellby). Dessa Räkenskapsböcker är inte kollade. 

 
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. 
 

1782 anges ingen kista i Inventarieförteckningen. 

 

1722 anges ”1 af Caroli XII stora Svenska Bibel” samt”1 dito af Kong Carl d. II in 8to  (X-et har nog 

missats att skrivas in) som då är utgåvan från 1703. Det finns även nyare tryckningar men 

med samma text som bibeln som utkom 1703. 
 

1722 anges ”Stock”, offerstock med två eller tre lås, kassa använd till understöd åt 

fattiga. Stocken i kyrkan var ett slags kassaskåp, där de åt de fattiga (behövande) 

insamlade penningmedlen förvarades. 
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Vitaby kyrkoarkiv, Räkenskaper för kyrka, SE/LLA/13457/L I a/1 (1783-1904), bildid: C0062649_00008 (=1782) 

   

Rad Mtrl Ant. Inventarielista. Beskrivningen är från det första x-et 1782  1782 1791       

1 Silver 1 Kalk och Paten förgylt  x x       

2 Malm 2 Klockor (i tornet)  x x       

3  2 Liusastakar  x x       

4 Mässing 1 Fat (i funten)  x x       

5  1 Måttstock med furu fontral (fontral är det ett band+)  x x       

6 Kläder 1 Mässe hake af rödt Sammet med Crucifix  x x       

7  1 Blommerat Alltarekläde  x x       

8  2 2ne Alltaredukar  x x       

9  1 Handuk  x x       

10  1 Prästekappa  x x       

11  1 Ny Mässaskjorta  - x       

12 Böcker 1 Bibel in folie  x x       

13 och 1 Alltarebok  x x       

14 Skrifter 2 Psalmböcker  x x       

15  1 Handbok  x x       

16  1 Religions Stadgarne  x x       

17  1 Kyrko Tabellerne  x x       

18  1 Skrift öfver Kongl. Begrafningen med Kam  x -       

19  1 Dito öfver Narva Dito  x -       

20  1 Dito öfver Schleiscka Religions Conventionen Dito  x -       

21  
1 

Capitain Winblads Beskrifning och Ritningar  on Engelbräks inrättande ihop med 
moderkyrkan 

 
x x 

      

22  1 Ny Kyrkobok  x x       

23  1 Kyrkostol (Räkenskapsbok)  - x       

24 Träwahror 1 Likbår  x x       

25  1 Pall  x x       

26  1 Tretton alna Stege  (7,7 m lång stege)  x -       

27  1 Tafna med nummer  x x       

28  
1 

Satts Målkärill och Ståck (sats käril, olika storamått för att mäta volym och  
mätstock för att mäta längder) 

 
x - 

      

  1 Satts Målkärill (som raden ovanför). 1 ny Legel (träkärl ex. tunna för vätskor)  - x       

29 Diverse 3 Tolfter bräder (36 bräder, ingen storlek är nämnd)  x -       

30 Persedlar 
1 

Timmeglas 
Hälften i en glas flaska 

 
x - 

      

31             
 

 
Inventarierna förändras hela tiden. Det är framför allt böckerna som hela tiden blir fler och fler. Inventarieförteckningar finns från 1782, nästa  
är från 1791. Ej kollat längre.  
När det inte fanns några förändringar anges bara ”Inventarium som förut” eller liknande men även kompletteringar kan anges mellan inventeringarna. 
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