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Dokumentation av böcker i Osby kyrka 
Den 21 februari 2021 dokumenterades ett antal äldre böcker som idag förvaras i Osby kyrka. 
Närvarande var Erik Ralsgård, kyrkvärd, och Åsa Eriksson Green, byggnadsantikvarie vid 
Regionmuseet Skåne.  

Bakgrund 
I samband med att ventilation installerades i den norra av prästgårdens byggnader återupptäcktes 
ett bibliotek som sannolikt inretts på vinden när den äldre prästgården revs och dagens prästgård 
byggdes på 1930-talet. Det är rimligt att anta att de äldre böcker och skrifter som förvarats där 
tidigare funnits i prästgården. När ventilationen under 2019 (?) installerades sorterades de äldsta 
böckerna ut och flyttades till kyrkan. 

Syfte 
Syftet med denna dokumentation är att församlingen ska få en överblick över sina föremål, föra in 
dessa i inventarieförteckningen och se till att de får en lämplig förvaring. Böckerna behöver en 
djupare översyn och en ordentlig transkribering av titlar, årtal och i synnerhet handskrivna 
anteckningar. Korrekt nomenklatur vad gäller bokbinderi bör kompletteras.  

Kristianstad, 2021-02-26 

Åsa Eriksson Green.  

Kyrkvärd Erik Ralsgård studerar en upplaga av Martin Luthers Postilla 
från år 1617. 



 Osby kyrka – dokumentation av böcker  3 
 

 

1. Kyrkohistoria: Vor herris Jesu Christi Pinis/döds oc ärefulde opstandelses historie. Tryckt i 
Köpenhamn av Mak Ringaard 1575. Antecknat på insidan av pärmen ”Osby kyrkas bog”, samt 
ytterligare svårtytt.  

Inbunden i skinn med mönster i relief, två spännen av metall.   
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2. Handbok der uti är författat huruledes Gudstiensten med Christerlige ceremonier och 
kyrkioseder uti wåra Swenska församlingar skal blifwa hållen och förhandlad. Förbättrad och 
föremehrad i Stockholm åhr 1599. Öfwersedd åhr 1608. Och numerhra efter nya 
kyrkioordningen inrättad åhr 1693. Tryckt i Stockholm år 1693 på Burchardi tryckeri.  

Antecknat på försättsbladet; Denne handbok är av Hans kongl: maj:t vår allernådiger Konung 
och herre, Konung Carl den XI:te förärat till Ousby kyrkia. Ankommen anno 1694: den 31 dec: 
Petrus Thomaus Past:loci. 

Inbunden i skinn med ram och Carl den XI:s sigill i guldfärg. 
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3. Trosbekännelse: Confessio Fidei. Tryckt 1672, hundra år efter Uppsala möte. Tryckt i 
Stockholm hos Sahl. ---- Änckia. 

Antecknat på försättsbladet; Denne book är af hans kongl: Maj:t Konung Carl then Elffte 
skänckt till Ousby Kyrckia. Anno 1693. Petr.Thomaus. P:L:. 

Inbunden i skinn med Carl den XI:s sigill i ljust blått tryck mitt på framsidan.   
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4. Kyrkiolag och ordning som den stormäktige konung och herre/ Herr Carl den elfte/ Sveriges, 
Norges och Wendes konung. Från år 1686. Tryckt 1687 i Stockholm av Johan Georg Eberdt. På 
insidan av pärmen står skrivet; Denne kyrkio-ordning är av Hans Kongl: Mait: wår 
allernådigste konung och herre skiänkt och förärad till Ousby Pastorat. Ankommen Anno 
1688 den 31 Martz. Pastor Thoma Adrea f: Helsingburgensi. 

Inbunden i skinn med Carl den XI:s sigill.   
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5. Kyrkohandbok, tryckt i Stockholm 1693 hos Burchardi tryckieri. På försättsbladet skrivet; 
Ousby kyrkios Hand-book. P. Thomaus. 

Inbunden i skinn med kungligt sigill mitt på.   



 Osby kyrka – dokumentation av böcker  8 
 

 

 

6. Kyrkohistoria över Nya testamentet, av M. Erlando Dryselio. Tryckt i Jönköping av Petter 
Hultman år 1708. Handskrivet på titelsidan Tillhörig Ousby kyrka.  

Inbunden i skinn utan dekoration.   
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7. Kyrkohistoria över gamla testamentet, av M. Erlando Dryselio. Tryckt i Jönköping av Petter 
Hultman år 1704. Handskrivet på titelsidan Tillhörig Ousby kyrka.  

Inbunden i skinn utan dekoration.   
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8. Den svenska psalmboken 1694. Översedd och ”nödtorfteligen förbättrad” samt tryckt i 
Stockholm på Burchardi tryckeri år 1697. 

Inbunden i skinn utan dekoration.  
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9. Martin Luthers postilla, 1617. Möjligtvis tryckt i Frankfurt, hos Nicolai Hoffmanni (?). 

På försättsbladet står skrivet ”Ousby kirckes bog kiöbt anno 1617 för 4 … 4 … Thomas Andrea 
Past.l. m.p.”. 

Inbunden, eventuellt kalvskinn eftersom det är så ljust. Osäkert.   
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10. Karl den XII:s Bibel. Tryckt år 1703.  

Inbunden i skinn med ram och Karl XII:s sigill i guldfärg. Dubbla spännen av metall, också de med 
kungligt sigill.  
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11. Kyrkohandbok vari stadgas huru Gudstjensten i svenska församlingar skall behandlas. 
Antagen vid Riksdagen i Stockholm år 1809. Tryckt 1811.  

Inbunden i svartfärgade pärmar med rammönster i relief samt kors med Kristusfigur i 
guldfärg.   
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12. Kyrkohandbok vari stadgas huru Gudstjensten i Svenska församlingar skall behandlas. 
Antagen vid Riksdagen i Stockholm år 1809. Tryckt 1869 i Lund, av Gleerups förlag på 
Berlingska boktryckeriet.  
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13. M. Christian Scrivers Själeskatts fjärde del. Tryckt i Norrköping 1725. På insidan av pärmen 
står anteckning om att boken tillhör Osby kyrka.  

Inbunden i skinn utan dekoration.   
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14. Augsburgska trosbekännelsen. Tryckt i Norrköping hos Carl Friedrich Broocman år 1730. 
Anteckning på försättsbladet om att boken tillhör Osby kyrka.  

Inbunden i skinn, utan dekoration.  
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15. Ett lösblad ur Biblia Sacra, den heliga bibeln på latin. Hör möjligtvis inte samman med boken 
det förvaras i. Tryckt i Frankfurt 1635. Svårtydd handskriven anteckning i nedre högra hörnet; 
Nicoli N. Catsniae ?, …by, adr… 1650. På lösbladets baksida, bilden till vänster, är antecknat 
på latin, delvis svårtolkat; Harce biblia don mihi darta die 29 juni 1737, a nobilissimo 
dominino, -+- nathanaete Elia Cederschiöld: DEUS fit ejus mercus!  / Israel Wising.  
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16. Kyrkolagen från 1686. Tryckt i Uppsala 1845, hos Leffler och Sebell. 
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17.  Ambrosii Calepi, Dictionarium postrema. 
Ambrogio Calepinis latinska uppslagsbok, med 
flera språk. 

Anteckningar på insidan av pärmen 
huvudsakligen på latin. Namnen Nils Ströberg, 
Lars, och Pontén förekommer samt Anno 16--. 

Inbunden, läderklädda pärmar, två 
metallspännen.   
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18. Handskrivna handlingar adresserade till Lars Dufwa.  
Återfunna på vinden till prästgårdens västra flygel.  


