Kyrkoböcker i Stockholms
stad och län

Kyrkans folkbokföring

Från slutet av 1600-talet fördes kyrkoböcker över församlingarnas
invånare. Till en början användes kyrkoböckerna endast i det kyrkliga
arbetet och utgjorde ingen fullständig folkbokföring. Kyrkans församlingar ansvarade fram till 30 juni 1991 för folkbokföringen i Sverige,
därefter tog Skatteverket över ansvaret.
Stockholms stadsarkiv förvarar idag Svenska kyrkans samtliga kyrkoarkiv från Stockholm stads och läns församlingar t.o.m. juni 1991.
Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess i
kyrkans folkbokföring. Det innebär att uppgifter yngre än 70 år först
måste bedömas av en handläggare innan de kan lämnas ut. Be om en
förfrågningsblankett i läsesalens frågedisk.

Kyrkoböcker

De kyrkoböcker som förts i församlingarna innehåller olika typer av
information. Nedan följer exempel på några användbara kyrkoböcker:

Stadsarkivet

•

Födelse- och dopbok innehåller födelse- och dopdatum, föräldrar,
bostadsadress, dopförrättare och dopvittnen.

•

Lysnings- och vigselbok innehåller lysnings- och vigseldatum, platsen för

•

Död- och begravningsbok innehåller döds- och begravningsdatum, ålder,
dödsorsak och bostadsadress.

•

In- och utflyttningslängd innehåller flyttningens datum, från vilken

•

Husförhörslängd / Församlingsbok. Husförhörslängden är en redovisning

vigseln och ibland födelsedatum och födelseort. Lysningen skedde alltid i
kvinnans hemförsamling.

församling och till vilken adress personen har flyttat. Ibland finns födelsedatum och födelseort. Här finns hänvisning till en sida i husförhörslängd
eller församlingsbok.
av de årliga husförhören och nattvarden i församlingen, vanligtvis fem år i
varje bok. Böckerna är upplagda efter gårdar eller kvarter. I regel finns ett
register över församlingens gårdar eller kvarter i början eller slutet av
boken.

I husförhörslängden redovisas boende, födelseort, flyttningar, dödsfall och
sociala förhållanden. I samband med att husförhören upphör 1896 ersätts
husförhörslängden av församlingsboken.
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Kyrkoböcker och tillgänglighet

Beroende på tidsperiod finns kyrkböckerna tillgängliga på olika sätt.

*) 70 års sekretess på folkbokföringen uppdateras årligen i
läsesalsdatorerna. Flyttlängder,
konfirmation och vigslar i länet
omfattas inte av den 70-åriga
sekretessen.

Hur börjar du?

Beroende på vad du vill veta kan du använda de olika kyrkoböckerna i
den församling personen var skriven.

Sökvägar i Stockholms stad
Husförhörslängder i Stockholms stad

I Stockholms stad är husförhörslängderna upplagda årsvis och innehåller inte
lika mycket information som i länets husförhörslängder. De visar endast
födelseår, hushållets sammansättning och bostadsadress.
Husförhörslängder fördes inte i Stockholm stad efter 1878. Observera att det
inte heller fördes församlingsböcker efter 1896, men att en del av informationen återfinns i in- och utflyttningslängderna.

Kyrkoboksregister (1600–1800-tal)

För Stockholms stads församlingar finns personregister till vissa av församlingarnas kyrkoböcker. De finns tillgängliga via läsesalsdatorer, webb eller
som böcker i läsesalen.

Rotemansarkivet (1878–1926)

I Stockholm stad inrättades ett alternativt folkbokföringssystem, Rotemansinstitutionen (1878-1926). Här redovisas familjeförhållanden, flyttningar,
boende m.m.

Mantalslängder och mantalsuppgifter

Mantalslängderna för Stockholms stad kan användas som ersättning för
husförhörslängder och församlingsböcker.

Hur fortsätter du?

Gå vidare med hjälp av exempelvis födelse- och dopboken i personens
födelseförsamling. Där kan man se var föräldrarna var bosatta.
Därefter går du vidare till husförhörslängd eller församlingsbok. Här finns
information om föräldrarnas födelseort, födelsedatum, flyttningar m.m.

Värt att veta
•

Varför är namnen strukna i husförhörslängden? Om ett namn är struket i
husförhörslängden innebär det en flytt eller ett dödsfall.

•

Hur hittar jag graven? Vanligtvis sker begravningen på församlingens
kyrkogård. Om den skett på annan ort finns det angivet i död- och
begravningsboken. Det finns också ett antal sökmedel i läsesalsdatorerna
t.ex. ”Begravda i Sverige” och ”Hitta graven”.

•

Vad innebär okända föräldrar? 1778 infördes det s.k. barnamordsplakatet
som innebar att föräldrar till utomäktenskapliga barn hade rätt att vara
anonyma. Rätten att vara anonym upphörde 1917.

•

Icketerritoriella församlingar. Observera att det finns icketerritoriella
församlingar som utgår ifrån nationalitet, anställning (militärförsamlingar)
eller trosuppfattning. Dessa församlingar är inte knutna till ett geografiskt
område.

In- och utflyttningar

Vid flyttning inom församlingen ges en hänvisning till sidan eller platsen i
husförhörslängd eller församlingsbok. När en person flyttar till en annan
församling får du fortsätta sökandet i inflyttningslängderna i den nya
församlingen.
I inflyttningslängden finns det en hänvisning till husförhörslängden eller
församlingsboken där du kan fortsätta sökandet.

Bild sid 1: Kungsholms kyrka.
Foto: Stockholms stadsmuseum
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