
Att släktforska i Göteborg 

En hjälpande hand…… 



ATT SLÄKTFORSKA I GÖTEBORG 

FÖRSAMLINGAR I GÖTEBORG 
  
De ursprungliga församlingarna i Göteborg var: Gustavi 
eller Domkyrkoförsamlingen, Kristine församling, 
Garnisons- eller Kronhusförsamlingen, 
Amiralitetsvarvsförsamlingen och Mariebergs 
församling (de två senare slogs samman år 1820 till Karl 
Johans församling). 



ATT SLÄKTFORSKA I GÖTEBORG 

Fram till år 1883 kunde man skriva sig i vilken man 
församling man ville, oavsett var i staden man bodde. 
Stadens första två församlingar – den svenska (senare 
Domkyrkoförsamlingen) och den tyska Kristine/ 
Christine församling – förde inga husförhörslängder, 
utan personalförteckningar. Dessa var som en inflytt-
ningslängd där personer sorterades efter inflyttningsår.  
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För några av församlingarna finns saker att känna till:  
  
Domkyrkoförsamlingen:  
In- och utflyttningslängder innehåller luckor. 
Flyttningsattester, serie HII är ett bra komplement 
(personregister finns). 



ATT SLÄKTFORSKA I GÖTEBORG 

För några av församlingarna finns saker att känna till:  
  
Karl Johans församling:  
Husförhörslängder fördes inte år 1869-1882.  
I stället får man se på ersättningen till dessa i serie HIb. 
För åren 1873-1882 finns uppgifter i flyttningslängden 
1870-1882 (volym BI:4) och konfirmationsboken 1828-
1886 (volym DI:2) – personregister finns. 



ATT SLÄKTFORSKA I GÖTEBORG 

År 1883 började Göteborg med att man blev skriven i 
den församling man geografiskt tillhörde. 
Församlingarna var Gustavi eller Domkyrkoförsamling, 
Kristine församling, Gamlestads församling, Haga 
församling, Karl Johans församling och Masthuggs 
församling. Medlemmarna i Kristine Tyska församling 
och Garnisonsförsamlingen var befriade från den 
geografiska indelningen och var alltså inte knutna till en 
viss adress.  



ATT SLÄKTFORSKA I GÖTEBORG 

 
Husförhörslängderna i Karl Johans församling (efter 
1883) har blå och röda noteringar. Blått betyder att 
personen/hushållet överförts till Masthuggs eller Haga 
församling och rött betyder att personen/hushållet 
stannat kvar i Karl Johans församling.  
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Den ursprungliga Masthuggs församling bildades år 
1883, men  år 1908 utbröts vissa områden. Huvuddelen 
av den gamla församlingen kallades Oscar Fredriks 
församling och resten fick heta Masthuggs församling. 
Under åren 1883-1907 finner man handlingarna för 
dåvarande Masthuggs församling under Oscar Fredriks 
församling. Den församling som idag benämns Mast-
huggs församling avser den församling som bildades år 
1908. 
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År 1908 blev det en ny församlingsindelning med tre 
nybildade församlingar: 
  
Vasa (delades upp i Vasa och Johanneberg år 1929)                                                                                                        
Oscar Fredrik                                                                                                                                                                       
Annedal 
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Genom ytterligare införlivningar och församlingsdel-
ningar har under 1900-talet fram till år 1974 följande 
församlingar tillkommit i Göteborg: Lundby, Örgryte, 
Västra Frölunda, Backa, Härlanda, Brämaregården, 
Kortedala, Biskopsgården, Björlanda, Torslanda, 
Högsbo, Tynnered, Älvsborg, Säve, Tuve, Angered, 
Bergum, Bergsjön, Nylöse, S:t Pauli, Gunnared, Rödbo, 
Styrsö och Askim. 
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Adresser angavs i rotar, kvarter och nummer med 
romerska siffror:  
  
V R   betyder femte roten                                                                                                                                  
7/4  betyder sjunde kvarteret                                                                                                                             
XI  R 12/4 2 betyder elfte roten, tolfte kvarteret, nr 2 
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I kyrkoarkiven finns ibland gatuadresser angivna, men 
oftast inte. I Göteborgs adress- och industrikalender 
finner man översättningar från fastighetsadresser till 
gatuadresser och omvänt. Göteborgs adress- och 
industrikalender 1850-1899 finns digitaliserade hos 
Region- och Stadsarkivet Göteborg på följande web-
sida: http://sok.regionarkivet.se/goteborgs-adress-och-
industrikalender-1850-1899/ 
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Omkring sekelskiftet 1900 slutade man föra försam-
lingsböcker på ett topografiskt sätt i Göteborg. Istället 
fördes fastighetslängder, där hushållets huvudperson 
och personer som bodde ensamma antecknades med 
hänvisning till sida/uppslag i församlingsboken. På så 
sätt kan man gå direkt till den sidan i församlingsboken 
och hitta personen. Fastighetslängderna finner man 
under serie AIIb i kyrkoarkiven.  
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I början av 1900-talet förde man inte flyttningar inom 
församlingen i församlingsböckerna för Göteborg, utan 
dessa noterades istället i flyttningslängderna i Göte-
borgs mantalskontor, serie FIVc, omflyttningsregister 
1884-1936. 
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I arkivet för Göteborgs mantalskontor finns kort över 
personer skrivna i Göteborg under perioden år 1917-
1967, uppdelade på män resp kvinnor resp avlidna/ 
utflyttade under tidsintervallet. Kvinnor som gift sig och 
bytt namn återfinns med sitt flicknamn bland avlidna/ 
utflyttade. Registerkorten är fonetiskt ordnade, dvs 
efter hur namnen uttalas och inte strikt efter stavning. 
De är digitaliserade och finns under Göteborgs man-
talskontor, serierna CIVaa, CIVab, CIVba och CIVbb. 
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FÖDD I ANNEDAL? 
  
Barn som uppges vara födda i Annedal kanske inte 
påträffas i Annedals församlings födelse- och dopbok. 
Det kan bero på att familjen/modern inte hade Annedal 
som hemförsamling. Barn noterades ofta som födda i 
Annedal eftersom Sahlgrenska sjukhuset/Barnbörds-
huset låg där. Barnen kan finnas i Sahlgrenska sjuk-
husets födelsebok, där uppgift om hemförsamling i 
regel finns och där då barnet antecknats. Sjukhusets 
födelseböcker förvaras hos Region- och Stadsarkivet i 
Göteborg. 
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UTVALDA RESURSER PÅ LANDSARKIVET I GÖTEBORG, 
ARKIV DIGITAL ELLER BÖCKER  
 
Bouppteckningsregister till Göteborgs Rådhusrätt  
1663-1947 
 
Register till födda, vigda och döda, husförhörslängder, 
Göteborgs Stads Borgarlängd 1621  
 
Wilhelm Berg: Genealogiska anteckningar om Göte-
borgssläkter 
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UTVALDA RESURSER PÅ LANDSARKIVET I GÖTEBORG, 
ARKIV DIGITAL ELLER BÖCKER  
 
Wilhelm Bergs register till Kristine församlings 
kyrkoböcker 1655-1774 
 
Olga Dahl: Göteborgs stads tomtägare 1637-1807: 
www.gbgtomter.se 

http://www.gbgtomter.se/

