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Bouppteckningar
En bouppteckning upprättas när en person avlider och visar arvingar, 
tillgångar och skulder. Bouppteckningar ingår i domstolsarkiven och du kan
söka utifrån var personen var bosatt.

Det är inte alltid det finns någon bouppteckning efter en avliden.

Bouppteckningar finns bevarade för Stockholms stad från 1578 till juni 2001 
samt för Stockholms län från mitten av 1700-talet till juni 2001. Därefter
förvaras bouppteckningarna hos Skatteverket.
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Hur fortsätter du?
Domstol, registreringsår och bouppteckningsnummer från registret är 
sökingång till bouppteckningen. 

Bouppteckningarna finns antingen digitalt eller i original. För de år som inte 
finns digitalt i läsesalsdator kan original beställas fram.

Hur hittar du i materialet?
Du hittar personens bouppteckning med hjälp av bouppteckningsnumret som 
finns på sidans övre högra hörn. Tänk på att en bouppteckning innehåller flera 
bilagor som inte är numrerade.

Beställning av original
På beställningsblanketten skriver du: domstol, registreringsår och 
bouppteckningsnummer. 

Observera att det är året som bouppteckningen
registrerades som ska skrivas på beställningsblanketten, inte dödsåret.

Exempel nedan på registerkort och de uppgifter som du ska skriva på 
blanketten: registreringsår samt bouppteckningsnummer.

Sid 1: Ingenjör Alrutz hem, David Bagares gata 26.
Fotograf: A. O Alrutz, Stadsmuseet. 2 (2)

Fattigbevis 1756-1933
Fattigbevis kan förekomma istället för en
bouppteckning efter avlidna i Stockholms stad
som saknar tillgångar.

I bouppteckningsregistret för Stockholms stad
ingår både bouppteckningar och fattigbevis. Du
måste därför kontrollera koden under den skannade
bilden. B betyder bouppteckning och R
betyder fattigbevis.

Saknas tillgångar upprättas efter 1977 istället en
s.k. dödsboanmälan. De finns med i bouppteckningsregistret.

Hur börjar du?
För att ta reda på var bouppteckningen finns måste du veta vilket 
domstolsarkiv den tillhör. Det kan du ta reda på med hjälp av 
Indelningsregistret i läsesalsdatorerna.

1. Gå in i Indelningsregistret. Fyll i den avlidnes
församling och se under rubriken tingslag.

2. Varje domstol har ett eget register som finns
tillgängligt på olika sätt, se tabell ovan. Om
registret endast finns i original måste det beställas
fram.

3. Sök på den avlidne i bouppteckningsregistret.
Där står registreringsår och bouppteckningsnummer.

Skriv: Bouppteckning Sthlm 1976 III 30        Skriv: Bouppteckning Sthlm 1991 I 360

Värt att veta
Var finns testamenten?
Om ett testamente har upprättats ligger det som en bilaga till 
bouppteckningen.
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