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Personlängder för Göteborg

V id sidan av den kyrkliga folkbokföringen för vilken tidigare redogjorts har det i
storstäderna funnits en parallell världslig folkbokföring, skött i huvudsak av man-

talskontoren.
I Stockholm  kallas registret rotemansregistret eller rotemansarkivet och dess material
omfattar tiden 1825-1926 vilket material  har digitaliserats för tiden 1878-1926 och
överförts till cd.

Under åren 1627-1635 erlade Göteborg till Kronan den s k kvarntullen , dvs en tull på
all malen spannmål vid stadens och Mölndals kvarnar. Vid 1635 års riksdag utbyttes
denna pålaga mot en direkt skatt i form av mantalspengar. Som grund för  uttaxeringen
upprättades mantalslängder vilka finns bevarade för Göteborg för tiden 1637-1655. Ef-
ter 1655 återinfördes i Göteborg kvarntullen och mantalspenningarna  slopades intill
1813, då de återinfördes genom kungl förordningen den 30 sept 1812 fr o m 1813.
Mantalslängder finns alltså bevarade 1637-1655 och 1813-1947 och dessa finns idag
införlivade med och förtecknade i Göteborgs Mantalskontors arkiv.

År 1761 tillsattes en mantalskommissarie, som ombesörjde stadens skattskrivning. På
grund av ökade göromål utökades organisationen och genom 1883 års kungl förordning
om mantals- och skattskrivning i Göteborg stadgades att mantalskontoret, vilken orga-
nisation kom att gälla fram till 1946, då mantalskontoret fr o m 1947 sammanslogs med
krono- resp kommunaluppbördskontoren till en gemensam myndighet, Uppbördsverket,
med en kronokamrerare som chef. Uppbördsverket i sin tur upphörde 1966 och ersattes
från 1967 av Lokala skattemyndigheten i Göteborgs fögderi.

Mantalskontoret i Göteborg har bl a följande arkivserier:
    - 1637-1655,  1813-1946     Mantalslängder
1  - 1815-1882 Register till mantalslängderna
2  - 1831-1883 Mantalsuppgifter
    - 1801-1943 Fastighetstaxeringslängder
    - 1801-1943 Inkomsttaxeringslängder
    - 1820-1861 Taxeringsuppgifter
3  - 1884-1949 Mantalsböcker med register
    - 1884-1936 Flyttningslängder
    - 1884-1888 Födelse- och dödböcker
    - 1911-1945 Kommunaluppbördsböcker
4  - 1916-1967 Centralregister Forts. nästa sida



Anmärkningar till Mantalskontorets serier:

1. Personregister till mantalslängder 1815-1882 finns samtida som en serie i arkivet.
Dessa finns även maskinskrivna i landsarkivets expedition.  Dessutom finns  maskin-
skrivna personregister i landsarkivets expedition för åren 1762-1810, 1813, 1815, 1820,
1825, 1831-1832, 1835, 1840, 1845, 1850, 1860, 1870, 1880, 1884 och 1890.

2. Mantalsuppgifterna  finns 1831-1883 och har undantagits från den gallring som var
beslutad. De har alltså överlevt av ohörsamhet. Uppgifterna är inlämnade av såväl hus-
håll som arbetsplatser och innehåller en rad uppgifter som inte finns i längderna, t ex ar-
betsplatser, yrken, inneboende, födelseorter och –tid.

3. Mantalsböcker med personregister finns upprättade för tiden 1884-1949 motsvarar
den kyrkliga bokföringen och fördes alltså av mantalskontoret. Utöver kyrkobokfö-
ringen antecknades i mantalsböckerna även flyttningar inom resp församling.

4. Det s k centralregistret lades upp frivilligt av en rad större städers mantalskontor,
troligen till följd av kyrkboksförordningen 1915. I Göteborg valde man att lägga in be-
folkningen på kort. Kortregistret förvaras i 21 stora jalusiskåp. I ett särskilt skåp 22 för-
varas kort över dödsbon, rörelseidkare och föreningar  I de fall en församlingsbo flyt-
tade ur församlingen eller dog,  flyttades vederbörandes kort till en särskild låda . Män
och kvinnor förvarades var för sig i blåa resp röda skåp. På korten infördes uppgifter
om födelsetid och -ort, yrke, dödstid, vigsel.  Korten har mikrofilmats och finns till-
gängliga i landsarkivet och stadsarkivet i Göteborg. Kortregistret upphörde 1967, då
uppgifterna i fortsättningen datoriserades. Korten är sorterade enligt ljudmetoden.
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Bilden visar en mantalslängd
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Mantalsuppgiftens baksida upptar en sammanställning av hyresgäster i fastighe-
ten med resp.årshyra.
Uppgift 1883.

Centralregisterkort 1915 - 1965.


