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Rotemansarkivet i Stockholm
Rotemansarkivet 1878–1926
Stockholm var under den senare delen av 1800-talet en expanderande 
industristad med kraftigt ökande befolkning. Det stora invånarantalet med 
omfattande flyttningar innebar att församlingarna fick svårt att upprätthålla 
en tillfredställande folkbokföring.

Den 1 januari 1878 startades därför en ny kommunal organisation, Rotemans-
institutionen. Vid starten delades staden in i 16 distrikt – kallade ”rotar”. Då 
institutionen upphörde 30 juni 1926 omfattade staden 36 rotar. 

Rotemannen, tjänstemannen i varje rote, administrerade folkbokföringen. 
Alla boende i en fastighet registrerades i ett häfte. Där finns uppgifter om 
namn, yrke/titel, födelsedatum och födelseort, civilstånd, ställning i hushållet 
och flyttningar till och från fastigheten.

Kyrkans folkbokföring fortsatte samtidigt, med böcker över födda, döda, 
flyttningar och vigda.

Hur söker du?
I läsesalsdatorerna söker du i programmet Rotemannen. På vår webb finns en 
förenklad version, som inte innehåller alla registrerade rotar. Webbversionen 
finns under fliken Hitta i arkiven https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/

Om du söker en särskild person är det bäst att utgå från namn och födelsetid. 
Börja med ett fåtal uppgifter och lägg till mer information om träffarna blir 
för många.

Träfflistan på din sökning visas till vänster. Information om personen finns till 
höger. Längst nere till vänster kan du se alla i hushållet. Högst upp i fönstret, 
på höger sida, finns två pilar. Här kan du flytta dig mellan de träffar som 
finns. Varje post motsvarar en adress och en tidsperiod.

Information om sökresultatet
Familj, anställda och inneboende är ordnade under en Hushållsföreståndare 
(HF), som är lägenhetens innehavare. 

Häftena är ordnade efter fastighet och kan därför innehålla flera adresser. 
Det kan bero på att fastigheten är ett hörnhus eller har flera portuppgångar. 
Om du vill veta rätt gatuadress kan du hitta den i mantalsregistret, se 
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/?s=mantalsregister

Begreppet ”Kvarstående i häftet” innebär att personen bodde i huset när 
roten påbörjades. Tabellen visar vilka rotar som är registrerade och vilken 
församling de tillhörde under tidsperioden. 1 (2)
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Värt att veta

• ”Övriga personuppgifter”
Det kan finnas anteckningar om sociala förhållanden som fattigvårdsbidrag, 
utbildning, vistelser på arbetsinrättning, fängelse och sjukhus. Även värnplikts-
nummer, civilståndsändringar, nationalitet m.m. kan förekomma.

I rotarna 5, 6, 8, 9, 11, 18, 20, 24 och 28 registrerades aldrig ”Övriga person-
uppgifter”. Du kan titta på den skannade bilden för att se om det finns några 
uppgifter om personen. Tryck på ”Visa” i nedersta högra hörnet.

• Varför hittar jag inte personen?
Om du inte hittar den person du söker kan du använda mantalsregister för 
Stockholms stad samt församlingarnas flyttningslängder.

• ”Källuppgifter”
Här anges häftets nummer varifrån uppgiften har hämtats. Observera att det 
inte är en hänvisning till ytterligare information.

• Vilka rotar saknas på webbplatsen?
I det förenklade sökregistret som finns på webben saknas de registrerade 
rotarna 5, 6, 8, 18, 20, 24, 28. De finns med på ”Rotemannen 3” som går att 
köpa på USB via Stadsarkivet.

• Förkortningar
Tabellerna nedan visar några förkortningar som är vanliga i Rotemansarkivet.

Bild framsida: Rotemannen Carl August Lundberg (till 
vänster) i Rotemansexpeditionen Folkungagatan 77. 
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