Värt att veta
”Övriga personuppgifter”

Varför hittar jag inte personen?

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

”Källuppgifter”

Det kan finnas anteckningar om sociala förhållanden som fattigvårdsbidrag, utbildning, vistelser
på arbetsinrättning, fängelse och sjukhus. Även
värnpliktsnummer, civilståndsändringar,
nationalitet m.m. kan förekomma.

Om du inte hittar den du söker kan det bero på att
personen bodde i en del av Stockholm som ännu
inte är registrerad i databasen. Du kan då använda
mantalsregister för Stockholms stad samt
församlingarnas flyttningslängder.

Rotemansarkivet
i Stockholm

Här anges häftets nummer varifrån uppgiften har
hämtats. Observera att det inte är en hänvisning
till ytterligare information.
Vilka rotar saknas på webbplatsen?

Förkortningar

Några av de vanligaste förkortningarna i
Rotemansarkivet finns beskrivna i tabellen.
Förkortning

Institution eller förklaring

AFI / Förs Inr / Grubbens

Allmänna försörjningsinrättningen

AI / Arb / Dillströmska

Arbetsinrättningen

Deleg.

Barnavårdsdelegerade för fattigvårdsärenden

F. / F.N. / S.F.N

Fattigvårdsnämnden

Fvo

Föreningen för fattigvårdens ordnande

Fvst

Fattigvårdsstyrelse

Ub

Utackorderingsbyrån

Bhj

Barnhjälp

Hhj

Hyreshjälp

Lk

Livsmedelskort

P

Pension

Sjv

Sjukvård

Sjh

Sjukhus

Svp

Sjukvårdspersedel

Und

Understöd

I det förenklade sökregistret som finns på webben
saknas de registrerade rotarna 5, 6, 8, 18, 20, 24,
28, de finns på skivan ”Rotemannen 2” som går
att köpa via Stadsarkivet.

Stockholms stadsarkiv
Kungsklippan 6
Box 220 63
104 22 Stockholm
08-508 28 300
stadsarkivet@stockholm.se
stockholm.se/stadsarkivet

Bild framsida: Rotemannen i rote 13, Carl Lundgren, i expeditionen
på Folkungagatan. Foto: Stockholms stadsarkiv
Tryckår: 2016

Stadsarkivet

Rotemansarkivet 1878–1926
Stockholm blir under senare delen av 1800-talet
en expanderande industristad med en 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, Rotemansinstitutionen.
Vid starten delades staden in i 16 distrikt –
rotar – och när institutionen upphörde 30 juni
1926 omfattade den 36 rotar.
Rotemannen, tjänstmannen i varje rote, administrerade folkbokföringen. Alla boende i en fastighet
registrerades i ett häfte. Där finns uppgifter om
namn, yrke/titel, födelsedatum och -ort, 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 webbplatsen kan du hitta Rotemansarkivet under fliken Hitta i arkiven. Här kan
du söka i en förenklad version som inte innehåller
alla registrerade rotar.
Om du söker en särskild person är det bäst att
sökningen utgår från namn och födelsetid. Börja
med ett fåtal uppgifter och lägg till mer
information om träffarna blir för många.

Träfflistan på din sökning hittar du 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. Orsaken kan vara
att fastigheten är ett hörnhus eller har flera portuppgångar. Om du vill veta rätt gatuadress kan du
hitta den i mantalsregistret.
Begreppet ”Kvarstående i häftet” innebär att
personen bodde i huset när roten påbörjades.

Rote

Registrerade

Församling (Ny församling)

1

x

Storkyrkoroten

Storkyrkoförsamling (Nicolai)

2

x

Klararoten

Klara

3

x

Hötorgsroten

Klara

4

x

Kungsbroroten

Kungsholm

5

x

Tegnérsroten

Adolf Fredrik

6

x

Observatorieroten

Adolf Fredrik (1906 Gustav Vasa)

7

x

Jakobroten

Jakob & Johannes (1906 Jakob)

8

x

Roslagsroten

Jakob & Johannes (1906 Johannes)

9

x

Humlegårdsroten

Hedvig Eleonora (1906 Engelbrekt)

10

x

Nybroroten

Hedvig Eleonora

11

x

Artilleriroten

Hedvig Eleonora

12

x

Danviksroten

Katarina (1917 Sofia)

13

x

Stadsgårdsroten

Katarina

14

x

Skanstullsroten

Katarina

15

x

Maria kyrkorote

Maria

16

x

Tantoroten

Maria (1925 Högalid)

17

x

Kronobergsroten

Kungsholm

18

x

Teknologroten

Adolf Fredrik

19

x

Skinnarviksroten

Maria

20

x

21

Tabellen visar vilka rotar som är registrerade och
vilken församling de tillhörde under tidsperioden.

Namn

22
23

x

Narvaroten

Hedvig Eleonora (1906 Oscar)

Vanadisroten

Jakob & Johannes (1906 Johannes)

Vasaroten

Adolf Fredrik (1906 Gustav Vasa)

Karlsviksroten

Kungsholm (1925 S:t Göran)

24

x

Karlaroten

Hedvig Eleonora (1906 Oscar)

25

x

Barnängsroten

Katarina

26

Norrtullsroten

Adolf Fredrik (1906 Matteus)

27

Karlsbergsroten

Matteus

28

x

Eriksroten

Engelbrekt

29

x

Kristineroten

Kungsholm

Birkaroten

Matteus

30
31

x

Heleneborgsroten

Maria

32

x

Enskederoten

Brännkyrka

33

x

Liljeholmsroten

Brännkyrka

34

x

Årstaroten

Brännkyrka

Brommaroten

Bromma

x

Helgaroten

Katarina

35
36

