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Datum 2019-10-28 

 

Södra Tjusts pastorat  

 

 

  

 

Kvitto på leverans 2019:017 

Härmed erkännes mottagandet av följande arkivhandlingar: 

 

Hallingeberg-Blackstads pastorat arkiv 

- Kyrkoblad Ankarsrums Kyrka 1938-1966, i plastask 

- Löner, jan-juni 1999, arkivbox 

- Löner, juli.dec 1999, arkivbox, 

- Disketter, säkerhetskopior 1992-1993, arkivbox, 

- KPA-pension 1998, arkivbox, 

- KPA-pension 1994-1998, pärm 

- KPA-pension odat. pärm 

- Vaktmästarnas organisation, översyn, odat. , Ankarsrum karta odat. Adresskartor 

1980-1987, Inventarieförteckningar och –listor samt redovisning av budget 1994-2000, arkivbox 

- Karta över Hallingebergs prästgård Pila 1:1 1995, i kuvert 

- Skiss ”Livets träd”, förslag till målning eller textil i Ankarsrums kyrka, 1970-tal 

- Adressnummerkarta för Blackstad odat. i rulle 

- Gravkarta över nya kyrkogården i Blackstad odat., i rulle 

- Gravkarta (i plast) över Blackstad kyrkogård 1969-1970, i rulle 

- Topografisk karta över Sverige och Västervik 1982, i rulle 

- Karta över Rörsberg 2 ¼ mantal 1947, vol. R I: 4, i rulle 

- Diarium 1991-1999, pärm 

- Släktforskning 1995-1999, pärm 

- Gravkartor över Ankarsrums kyrkogård 1967, pärm 

- Gravkartor över Ankarsrums kyrkogård 1967, pärm 

- Skattehandlingar 1999, arkivbox 

- Statistik från SCB 1999, arkivbox 
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- Begravningsregister i Ankarsrum 1993-1994, pärm 

- Hallingeberg 1967-1973, O I b, arkivbox 

- Handlingar rörande personal, förhandlingsprotokoll, m.m. 1980-tal-1999, arkivbox 

- Dop, konfirmation, vigsel och begravning 1996-1999, pärm 

 

Totalt ca 0,85 hyllmeter handlingar och fem rullar med kartor/ritningar. 

 

Levererade handlingar tillhörande Blackstads kyrkoarkiv (lev 2019:017) 

- Handlingar rörande orgeln i Blackstads kyrka, inventarier, kvitton, samfällighetsbildning 1985-1993. 

Elprogram för fasadbelysning av kyrkan 1969. 

Handlingar rörande trappan till läktaren i kyrkan 1987. Arkivbox 

- Gravfonder, L V a:11, 1956-1981, inbunden 

- Kyrkans fonder, L V a:12, 1956-1979, inbunden 

-  Gravkarta 1969-1970, blå pärm 

-  Verifikationer till kyrkokassan 1955-1993, arkivbox 

-  Räkenskaper för kyrkan 1972-1992, arkivbox 

- Karta över Blackstads kyrkoplan, R I:3, 1942, i rulle 

- Ritning över Blackstads kyrka, R II:1, 1786, i mapp 

Totalt ca 0,2 hyllmeter och två kartor/ritningar. 

 

Levererade handlingar tillhörande Misterhults kyrkoarkiv (lev 2019:017) 

- Räkenskaper, verifikationer, L I d:1-4, 1999, arkivboxar 

- Ekonomi 1994-1998, löpnummer 5, arkivbox 

- Personal 1982-1999, löpnummer 6, arkivbox 

- Gäst- och besöksböcker 1967-1997, löpnummer 7, arkivbox 

- Besöksbok 1974-1986, arkivbox 

- Diverse handlingar: handlingar rörande tidningar, folkbibliotek, register till församlingsböcker, 

brandförsäkring, beredskapsplan, inköp, prostvisitation, 

skåpmantelmadonna, 1865-1997, löpnummer 9, arkivbox 

- Tidningsurklipp 1982-2000, löpnummer 10, arkivbox 

- Fastigheter 1977-1997, löpnummer 11, arkivbox 

- Misterhults kyrka 1937-1999, löpnummer 12, arkivbox 

- Inventariebok 1998, löpnummer 13, pärm 

- Delar till förstärkare kopplad från kyrkan till ålderdomshemmet 1967, arkivbox 

- Filmband Sveriges Radio, Filmlaboratoriet, Helgmålsringning i Misterhults kyrka 1968, plåtask 

- Ritningar, Misterhults kyrkas fönster, odat 
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- Ekonomisk karta över Sverige, Misterhults församling, odat. i rulle 

- Kartor rörande laga skifte i Krokstorps by 1962, roströd papprulle 

- Topografiska kartor över Misterhult, i rulle 

- Ritningar rörande markplanering vid Figeholms kyrka 1984, i rulle 

- Äldre kartor över Oskarshamn, Vimmerby, Linköping, Västervik, röd plåtrulle 

Totalt ca 1 hyllmeter och fem rullar samt ett aktomslag med kartor/ritningar. 

 

Gladhammars pastorat 

- Avslutade konton och lånehandlingar 1991-1999, arkivbox 

- Kollektböcker för Västrums kyrka, 4 st, 1985-1997, inbundna 

- KPA-pension Gladhammar 

- Försäkringar Törnsfall, brandstodsbolaget Västervik, 1988, pärm 

- Försäkringar Gladhammar, brandstodsbolaget Västervik, 1990, pärm 

- Frimärksbok Gladhammar, Västrum, Törnsfall 1988-1991, inbunden 

- Predikoturer 1990-1999, 4 st pärmar 

- Personalakter 1989-1999, pärm 

- Sammanträdesprotokoll 1991-1999, pärm 

- Jubileumsår i Västrum 1997, pärm 

- AMF-pensioner 1991-1999, pärm 

- Kollektredovisningar Gladhammar, Västrum, Törnsfall 1999, box 

- Kollektredovisningar Gladhammar, Västrum, Törnsfall 1990-1999, arkivbox 

- Dödsbevis 1991-1999, pärm 

- Fakturor för vigsel, dop och begravning 1995-2000, pärm 

- Gallringsbestämmelser 1963-2000, pärm 

- Data, kyrkobokföring 1991-1993, pärm 

- Kyrklig beredskapsplan, övning ”Botvid” 1995-1996, pärm 

- Delningsbokslut 1988, pärm 

- Besöksböcker, 6 st, 1950-2001, inbundna 

- Räkenskaper, konfirmandförteckningar, jubileumsprogram Ankarsrum 1955, hembygdsskrift, 

fotografier, avtal, korrespondens, informationsblad, 1955-1999, arkivbox 

- Rapport från arkeologisk förundersökning i Törnsfalls kyrka, fonder, ritningar 

klockstapel i Gunnebo, fotografi, tidningsklipp, försäkringar, diverse avtal, 1982-2005, arkivbox 

- Ritningar rörande ombyggnad av Törnsfalls kyrka 1990-1991, i rulle 

- Kartor och ritningar ca 30 st, i rullar 

Totalt ca 1,5 hyllmeter samt 31 kartor/ritningar 
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Levererade signerade handlingar tillhöriga Hjorteds kyrkoarkiv (lev 2019:017) 

- Kungörelsebok om dödsfall, H VI b: 2 1956-1999, inbunden (obs! det står tacksägelsebok på 

omslaget) 

- Handlingar angående maskinhall 1990, två arkivboxar 

- Kontrolluppgifter 1998-1999, arkivbox 

- Diverse skrifter bl.a. rörande dövstumsinstitutet i Hjorted , fotografier, bilderbok, 

Selma Wallin, barnmorskebrev, P IV, 1800-1900-tal, arkivbox 

- Handlingar rörande gravvård och gravrätter 1965-1995, 12 pärmar samt ett häfte 

- Utbyggnad av kyrkogården i Hjorted 1976, pärm 

- Gravbok 1921-1951, O I c:1, inbunden 

- Gravbok 1951-1974, O I c:2, inbunden 

- Gästbok 1982-1991, inbunden 

- Jordfästningar 1974-1999, P I, arkivbox 

- Tryckblock för vykort på Hjorteds kyrka samt vykort odat., programblad för musik, stadgar för 

kyrkokören odat., listor över avlidna, 1958-1991, arkivbox 

- Fastighetsdeklarationer 1957-1999, arkivbox 

- Personalhandlingar, avtal, räkenskaper, hyreskontrakt, 1977-1999, arkivbox 

- Hyror och arrenden 1973-1999, pärm 

- Kartor och ritningar ca 30 st, i rullar 

- Ritning odat., i rulle 

Totalt ca 1,4 hyllmeter samt 31 kartor/ritningar. 

 

Västerviks kyrkoförvaltnings arkiv 

- Kyrkogårdsförvaltningens och skyddskommitténs protokoll 1994-1999, arkivbox 

Totalt ca 0,05 hyllmeter. 

 

Levererade handlingar tillhörande Västerviks kyrkoarkiv (lev 2019:017) 

- Handlingar angående församlingsverksamheten, kören, 1981-1996, fyra arkivboxar 

Totalt ca 0,25 hyllmeter. 

 

Leveransens omfattade i sin helhet ca 6,45 hyllmeter och 71 kartor/ritningar. 

 


