Från Aavig till Öxnevalla
På mitt skrivbord framför datorn där jag släktforskar ligger nästan alltid en och samma bok: Sveriges
församlingar genom tiderna.
Så fort jag hittar en plats som jag inte vet om det är en
församling, eller om det finns fler församlingar med samma
namn e.d. så tittar jag i boken. Där finns information om alla
Sveriges församlingar från medeltiden till 1989 då den trycktes.
Jag köpte den för 5 kr på Hemse biblioteks utrensning för några
år sedan.

I boken finns en kort men informativ text om varje församling, med olika namnformer, koder,
delningar och sammanslagningar, pastorat, länsbyten och kyrkböckernas omfång.

Vill man veta kommunen så tar man den s.k. LKF-koden efter namnet (056107) och går till tabellen i
början av boken. Där ser man att län 05 Östergötlands län har 13 kommuner och kommun 61 är
Åtvidaberg. Gärdserum har fått församlingsnummer 07 inom Åtvidaberg. För att veta länet när ingen
länsförändring skett, så får man titta på LKF-kodens första två siffror.
Här kan man också hitta information om icke-territoriella församlingar som Karlskrona
amiralitetsförsamling och andra typer av ”församlingar” där folkbokföringar skett som
garnisonsförsamlingar, fängelser och andra. Det finns även ordförklaringar där man t ex kan få veta
vad en kapellförsamling är.
Om ni hittar boken på loppis eller antikvariat så slå till!
Men det finns ett annat sätt att hitta informationen, sök på ”Sveriges församlingar genom tiderna”
på internet så hittar du den digitala förteckningen bl a på Skatteverket. Här finns ordförklaringar,
koder och en sökbar förteckning.
Här finns samma information som i boken, som t ex när församlingen Karlskyrka slogs ihop med
Söderby och bildade Söderby-Karl (01 Stockholms län).
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Sökväg till skatteverkets förteckning:
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/omfolkbokforing/folkbokforingenigaridag/sveriges
forsamlingargenomtiderna/forteckning.4.18e1b10334ebe8bc80003999.html
Aavig (Oviken) och Öxnevalla är den första och den sista församlingen i förteckningen.
Men kom ihåg att informationen bara gäller till 1989. Nya, upplösta, sammanslagna och delade
församlingar är mycket vanliga efter år 2000.
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