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Begravda i Göteborg

S

edan 2002 har Stockholms kyrkogårdsförvaltnings databas varit tillgänglig på CD
under namnet Begravda i Stockholm. Den publicerades av StorStockholms Genealogiska Förening och omfattar uppgifter om c:a 480.000 personer begravda i Stockholm
från 1700-talet och framåt. Stockholms kyrkogårdsförvaltning har jämsides publicerat
sina gravregister från 1895-1967 på internet
http://hittagraven.stockholm.se Denna bas omfattar Norra begravningsplatsen, Sandsborgskyrkogården och Skogskyrkogården.
Motsvarande gravregister för Göteborg utgavs i år den 3 juni på internet
www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/

I databasen upptages följande kyrkogårdar: Angered, Askim, Backa, Bergum, Billdal,
Björlanda, Brännö, Djurgården, Donsö, Fridhem, Gunnared, Kviberg, Lundby, Marieberg, Muslimska, Nya Varvet, Rödbo, Stampen, Styrsö, Säve, Torslanda, Tuve, Tån,
Vrångö, Västra Frölunda, Västra, Örgryte, Östra.
Upplägget av databasen är densamma som i Stockholm och man kan söka på förnamn,
efternamn, födelse- och dödsdatum samt gravsättningsdatum. I svaret redovisas gravplatsnummer , gravrättstid och samtliga i resp grav gravsatta personer
samt karta. När man söker på gravsatta långt tillbaka i tiden kan uppgifterna i gravboken vara bristfälliga
och födelse- och döduppgifter saknas ofta. Komplettering av basen
med uppgifter av olika slag pågår
och Kyrkogårdsnämnden mottager
gärna information från privatpersoner. Basen aktualiseras varje söndag
och tillförs nya gravsättningar. Vid
sökning i basen bör man pröva den
exakta stavningen av namnet; anvisningar om sökmetod finns i basen.
De tidigaste registrerade gravsättningarna är antecknade för 1809 på
Nya Varvet och Östra kyrkogården.
Östra torde vara fel då begravningsplatsen tillkom först 1860. I registret

upptages även en Johansson som gravsatt på Kviberg den 3 maj 1655, vilket torde vara
en förväxling av århundrade.
Som exempel på resultatet av en sökning i databasen redovisas på sid 15 och kartan
nedan min egen familjegrav på Östra begravningsplatsen.
Under arkivnamnet ‘Göteborgs begravningsplatser’ finns på landsarkivet i Göteborg
böcker över utfärdade gravbrev och begravningsjournaler för Stampen 1821-1918,
Östra 1861-1903 och Västra 1888-1914 samt för Örgryte gamla 1799-1920. Se sid 17
exempel ur Östra begravningsplatsens begravningsjournal 1889. Lägg i exemplet
märke till J W
Wilson, identisk med skeppsredaren, emigranttransportören och donatorn John West
Wilson, som anges som död i Göteborgs Kristine församling och som begraven den 28
maj på Kullen. Han finns ej medtagen i kyrkoförvaltningens databas, vilket kanske
beror på att hans grav är antecknad utan ägare och dåligt underhållen.
För att hitta gravar i Göteborg före 1869 hänvisas till den 1993 nyutgivna lilla skriften
”Grafskrifter på Göteborgs stads och närgränsande församlingars begrafningsplatser”.
Den utgavs ursprungligen 1869 för välgörande ändamål av boktryckaren Anders
Lindgren och omfattar Stampens, Östra, Djurgårdens, Mariebergs, Örgryte, Hospitalets, Nya Varvets och Mosaiska kyrkogårdarna. Nyutgivningen 1993 skedde genom
Landsarkivet under redaktion av undertecknad och Bengt O T Sjögren. Skriften
innehåller en rad gravskrifter och personuppgifter och är försedd med alfabetiskt
släktregister. Nyutgåvan finns att köpa på Landsarkivet samt att läsa i GRS bibliotek.

Karta Östra begravningsplatsen,
kvarter G är markerat.
Kartan kan zoomas på
Internet till större skala.

Entré

Exempel på sida ur Gravjournalen för Östra begravningsplatsen år 1889
Förvaras i Landsarkivet.
Journalen upptar den begravdes församlingstillhörighet, gravfält, gravnummer och
begravningstid.

Slutligen pågår i Släktforskarförbundets regi en registrering av äldre gravvårdar
i Sverige. En redogörelse för antalet (60.000) registrerade gravstenar per församling
finns i Släkthistoriskt Forum nr 2 2006 liksom på Släktforskarförbundets hemsida
www.genealogi.se För ytterligare uppgifter hänvisas till Kent Andersson på göteborgskontoret, Mandolingatan 19, V. Frölunda. Tel. 031 - 42 33 11.
För Göteborg finns endast ett fåtal gravvårdar registrerade: Angered, Askim,
Backa, Stampen, Nya Varvet, Lundby, Rödbo, Säve, Torslanda, Västra Frölunda,
Örgryte och Tån.
Kanske skulle GRS engagera sig i detta kulturella grundarbete och åtaga sig t ex
Östra begravningsplatsen ?

