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Mantals- o Boskapslängder samt Landskapshandlingar
Riksarkivets hemsida www.svar.se har en mängd 

handlingar som ger Släkt- och Bygdeforskare stora 
möjlighet att forska om sina anfäder. Det gäller inte 
bara enskilda personer utan även andra saker som för-
säkringar, bouppteckningar och andra intressanta för-

hållanden för de personer och orter man har intresse 
av. Denna handledning gäller dock rubricerade.

Den första förutsättningen är att man har ett abon-
nemang på Svar. På deras hemsida kan man se olika 
abonnemangsalternativ och priset på dessa.

Bilden ovan visar Svars förstasida. Längst upp till 
höger fyller man i sitt användarnamn (kundnummer) 
och det lösenord man valt själv. (måste bytas ibland)

När man loggat in kommer det egna namnet fram 
och man kan börja söka rätt på det man är intresserad 
av. I detta fall Mantalslängder.

Efter att man fått fram öppningsbilden med sitt 
namn angivet kan man klicka på ”Forska” eller 
”Skatter” som ovan försetts med en pil. Efter detta 
kommer på höger sida på hemsidan fram ett stort an-
tal alternativa databaser alt Mantalslängderna.

Bilden till vänster visar en del bl.a. ”Mantalsläng-
der 1642 - 1820”. Där syns även ”SCB-utdrag - fö-
delse, vigsel och död 1860 - 1940”

Vill man komma till Landskapshandlingarna, kan 
man fylla i rutan ovan med texten ”Sök på denna 
webbplats” eller under skatter. Man får därefter välja 
det län och de årtal man vill titta på. 

Vi väljer nu ”Mantalslängder 1642 - 1820” vilket 
kan ses på nästa sida i denna handledning.
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Sökrutorna till vänster framträder vid val av ”Man-
talslängder....” Vid sökning i Västmanlands län, Väst-
anfors församling samt startåret 1660 till 1670 kom-
mer nedanstående bild fram. 

Västanfors finns under ”Gamla Norbergs berg-
slag”, vilket flera av de nuvarande församlingar i trak-
ten av Norberg tillhörde vid den tiden.

Av de valda åren visade det sig att de flesta läng-
derna var skadade av brand eller andra orsaker så att 
den översta delen var oläslig eller borta.

1664 års längd (sid 57) var dock läsbar även om de 
olika kolumnernas rubriker saknades. Man får i vissa 
fall gå bakåt i längden för att hitta kolumnernas angi-
velser. I nedanstående exempel till sidan 52.

På sidan 52 framgår att kolum-
nerna avser:
1 Bonde, 2 Hustru, 3 Son, 
4 Sonhustru, 5 Dotter, 6 Måg, 
7 Dräng, 8 Piga

Västanfors Capelle Fierdings
Hyppebenning
Johan Persson      B + H
Daniel Hansson   B + H
Stepmoran
Anders Persson   B + H
Anders Skomakare  B + H + S
Per Booson   B + H
I Brandbo hade Lasse Olsson 
hustru samt dräng och piga.

Mantalslängderna kan variera mycket mellan oli-
ka år. De två första kolumnerna är alltid Bonde och 
Hustru. Sedan är det i allmänhet Son och Dotter samt 
Sonhustru och Måg, följt av Dräng och Piga. 

Ibland kommer Son och Måg samt Dotter och Son-
hustru efter Hustrun. Det är viktigt att man kollar inn-
an man förutsätter ordningsföljden. Ofta finns även 
Far, Mor, Syskon samt Inhyses och Soldater med.

Användningen av uppgifter i mantalslängden torde 
oftast vara att få namnet på bonden och hustrun, om 
hon är änka. Först då får man hennes namn.

Har en gård övergått från far till son framgår det 
av patronymikonet. Är det en måg kan mantalsläng-
den innehåller uppgifter om att det finns en dotter ev. 
också en måg på gården. 
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Vid sökning i Västanfors socken i är det Dalarna 
som gäller. Man skriver in landskapet samt start och 
slutår.

Bilden visar Hedkärra, Västanfors socken, Fa-
gersta. Handlingen har beteckningen 1629:6 och 
bilden är från sidan 18. Svars bildidentifikation är: 
A0051696_00018. Man kan söka på bildid. (se nästa 
sida) Ofta är det svårt att hitta ett register.

Nämnda ex. visar att bildid. slutar med sidnumm-
ret. (Svars sidindelning, inte originallängdens)

Hedstiera     (Hedkärra)
Mats Persson K 1Sk 2 kannor
Per finne
Oluff ibid (finne)
Chelwest ibid
A. Olsson ibid
A. Ersson
Hans Olsson
K = Korn      R = Råg
Sk = Skel      Fd = Fat
Kan = Kannor
Första kolumnen är areal?
Andra kolumnen är skatten? 

Nämnda i Landskapshandlingarna i Hedkärra: 
Per Olsson  1539 – 1563
Lars Persson  1570 – 1580
Per Larsson  1607 – 1619
Mats Persson ”Mattes”  1620 – 1630

Per Olsson är mm mm mf fm mf ff ff f till 
undertecknad,

1539:4 sid. 90 
1543:6  sid. 96 
1550:4 sid. 173 
1557:1  sid. 38 
1562:16 sid. 74 
1563:7  sid. 69 

1570:10  sid. 23 
1580:12 sid. 81 
1607:14 sid. 70
1610:11 sid. 81 
1612:8 sid. 166 
1613:14 sid. 68 

1614:8  sid. 70 
1619:14 sid. 31 
1620:2 sid. 120 
1629:6  sid. 18
1630:13 sid. 13 

Hedkärrasidor i Landskapshandlingarna.

Efter att ha forskat så långt det är möjligt i kyr-
kohandlingarna (Födelse, - vigsel, - och dödböck-
er samt husförhörslängder) är skattehandlingarna 
(Mantalslängder och Jordeböcker) det man kan an-
vända sig av och kanske lita på.

Skattehandlingarna är osäkrare än kyrkohand-
lingarna. Men genom att anteckna namnen kan man 
dels få namnen på de skattskyldiga och dels se när 
en gård byter ägare. I stora byar är svårigheten stör-
re, där många har samma namn. 

Är skattehandlingar en användbar källa?

Så här kan det bli!

Landskapshandlingarna
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Svar har kompletterat Landskaps-
handlingarna och Mantalslängderna med 
Boskapslängder. De täcker tiden mellan 
åren 1630 till 1642, dvs mellan Land-
skapshandlingarna (1530 - 1630) och 
Mantalslängderna (1642 - 1900). 

Enklast kommer man (för närvarande) 
till Boskapslängderna genom att under 
”Arkivsök” i namnrutan skriva in 

SE/RA/5119 
 

Känner man till Bildid på en sida i 
handlingarna vilket gäller såväl Land-
skapshandlingarna, Mantalslängderna 
och Boskapslängderna, kan man fylla i 
rutan till höger. (Testa ex.)
- Boskap i Västerås: A0021540_00149
- Skinnskatteberg:    A0021548_00061

Boskapslängder och andra längder.
Längderna nämner nedanstå-

ende (och åren) i Godkärra.
- NN med hustru Elin  1556
- Nils Olsson  1562
- (ev Olof Nilsson) bevis saknas
- Mats Olsson  1584 - 1806
- Nils (Mattsson?) 1626 - 1633
- Olof Nilsson död 1609
- Hans Olofsson 1633

Hans Olofsson avled enligt 
kyrkohandlingarna 1673 vid 67 
års ålder, dvs född ca 1606. Hans 
far var Olof Nilsson, död 1609. 

Efter att ha fyllt i SE/RA/5119 kommer man efter 
ytterligare ett klick fram till nedanstående bild där man 
väljer landskap

   Nedan visas bergsmannen Nils (Matts-
son?) i Godkärra, några km norr om Skinn-
skatteberg, innehav av boskap 1633. 

Nedan syns det intyg som sexmännen i Skinnskat-
teberg lämnar att uppgifterna om boskapen 1633 över-
ensstämmer med verkligheten. (A0021548_00061)

1556 var bergsmannen död och 
änkan Elin blåste. (smälte malmen) 
Skinnskatteberg hade 25 bergsmän 
detta år.  (A0051357_00036)

Nedan visas att 1562 hette bergsmannen i Godkärra 
Nils Olsson. (A0051383_00069)

Han hade 1 häst, 2 Oxar, 7 Kor, 2 Kvigor, 3 gamla 
Getter och 2 unga Suggor. Inga Tjurar, Stutar, unga 
Getter, gamla eller unga Får och inga gamla Suggor, . 
Utsäde 1 Spannland? Hans Olofsson (ev. Nils sonson) 
hade ett mindre boskapsinnehav. (A0021548_00061)


