Mantalslängder och
mantalsuppgifter

Mantalslängder och mantalsuppgifter

I slutet av varje år lämnade alla skattskyldiga in en mantalsuppgift till
dåvarande skattemyndighet. Mantalsuppgifterna utgjorde underlag till de
mantalslängder som upprättades året därpå.
Mantals- och taxeringslängder finns bevarade 1652-1990 men inte för varje år.
Mantalsuppgifter finns 1835-1936. Mellan 1974-1990 finns längderna inte
tillgängliga i läsesalen utan du får göra en beställning. I mantalslängden
redovisas hela hushållet fastighetsvis och i taxeringslängden redovisas
inkomst och skatt.
Mantalslängder och mantalsuppgifter visar vilka som bodde i fastigheten vid
mantalsskrivningstillfället i slutet av föregående år. Samtliga
hushållsmedlemmar finns vanligtvis med i längd och uppgift.
Information finns om personernas ålder eller födelsedatum. Födelseort finns
från 1915 och i mantalsuppgifterna även för åren 1881, 1891, 1901 och 1911.
Mantals- och taxeringslängderna t.o.m. 1960 innehåller till skillnad från
uppgifterna information om inkomst och skatt.

Hur börjar du?

Det finns ett gemensamt mantalsregister för mantalsuppgifter,
mantalslängder och taxeringslängder. Sök på namn i mantalsregistret. Här
finns information om distrikt/rote, bostadsadress, yrke och
mantalsskrivningsnummer.
Beroende på tidsperiod finns mantalsregistret tillgängligt på olika sätt. Se
tabell nedan.

Stadsarkivet
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Hur hittar du i materialet?

Mantalsuppgift
Du hittar personens mantalsuppgift
med hjälp av
mantalsskrivningsnumret, som finns
på varje sidas övre högra hörn.
Mantalslängd
Du hittar personen i längden med
hjälp av mantals-skrivningsnumret,
som finns i en smal kolumn strax
efter namnet.
Mantalsskrivningsnumret är inte den
tryckta siffran ovanför varje
person!
I mantalslängderna 1652-1810 är
numret en sidhänvisning.

Värt att veta

Mantalsregister 1885-1896
Åren 1885-1896 saknas uppgifter om mantalsskrivningsnummer i registren,
istället står endast mantalsskrivningsdistrikt. Sök vidare i
Kamrerarexpeditionen (G1BC). Längst ner i serien hittar du volymer med
uppgifter om mantalsskrivningsnummer.

Hur fortsätter du?

Om du vill ha information om alla hushållets medlemmar söker du vidare i
mantals- och taxeringslängderna. År, distrikt/rote och
mantalsskrivningsnummer från mantalsregistret är sökingång till mantalslängd
eller mantalsuppgift.
Du får tillgång till längderna eller uppgifterna antingen som skannad bild eller
original. För de år som inte finns som skannad bild kan original beställas fram.

Beställning av original fr.o.m. 1948
Vid beställning av original fr.o.m. 1948 lägg till ett år. Vill du t.ex. beställa
mantalslängd med hjälp av mantalsregister 1952 skriver du 1953 på beställning.
Varför saknas många kvinnor i mantalsregistret?
Gifta kvinnor finns inte med i registret före 1938 med undantag av 1855.
Du behöver inte veta församling
Efter 1800 täcker mantalsregistret Stockholm stads samtliga församlingar.

Beställning av original

På beställningsblanketten väljer du om du vill beställa mantalsuppgift eller
mantalslängd. Om du inte är intresserad av inkomst och skatt, välj
mantalsuppgift. Fyll i år, distrikt/rote och mantalsskrivningsnummer längst ner
på blanketten.
Sid 1: Trafikstockning på västra Slussbron, 1925-1935.
Fotograf okänd. SSMF 081048, Stadsmuseet.
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