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Allmänt 

Fiskelägena på Listerlandet (i huvudsak Mjällby socken) med sina många hus innebär 

svårigheter att placera familjer på rätt plats. Detta dokument är tänkt att ge en 

vägledning. 

Husnummer före 1800-talet 

Under 1700-talet finns ingen egentlig numrering även om mantalslängderna innehåller 

ett löpnummer. I vissa upplagor av mantalslängderna står personerna skrivna stigande 

efter nummer på ägorna de bor på, medan i andra listas de stigande från ena änden av 

samhället till den andra. 

Husnummer i Mjällbys första husförhörslängd 

 
Källa: Mjällby AI:1 (1804-1814) Bild 420 / sid 77 (AID: v96406a.b420.s77, NAD: 

SE/LLA/13269) 

Bilden visar den första sidan för Hällevik i Mjällbys äldsta bevarade husförhörslängd. 

Längst till vänster står ägonummer för Stiby, vilka med hjälp av kartan på nästa sida 

anger ungefär var personerna bodde. På nr 93 bor alltså Sven Bengtsson med familj och 

Ola Trulsson med familj. På nr 94 syns Michel Persson med familj och Nils Bengtsson 

med familj. 

Observera att en del hus har byggts efter att kartan (se nästa sida) togs fram – 

husförhörslängden börjar ungefär 10 år efter kartans upprättande. Dessutom finns inte 

samma typ av numrering för alla fiskelägen. 

Genom att följa dessa familjer och deras ättlingar framåt i tiden går det senare att 

placera dem i rätt hus. Det krävs dock även att man följer husen bakåt i tiden från 

modern tid. 
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Hällevik i kartan från storskiftet i Stiby år 1792. 

Husnummer 1826–1830  
Vi gör nu ett hopp till husförhörslängden för perioden 1826–1830. I denna införs för 

första gången genomgående husnummer på fiskelägena. 

Numreringen börjar generellt sett i samhällets ena del och ökar sedan någorlunda logiskt 

tills den andra änden nås. Dock innebär detta system att tillkommande nya, flyttade och 

rivna hus ”saboterar” logiken efter hand. Bland annat därför (fler skäl tas upp längre 

fram) går det inte att utgå från att ett och samma nummer motsvarar ett visst hus i alla 

husförhörslängder. 
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Hällevik, hus nummer 31 (efter år 1845 ändrat till 29). Källa: Mjällby AI:4 (1826-1830) 

Bild 3560 / sid 352 (AID: v96409a.b3560.s352, NAD: SE/LLA/13269) 

 
Samma hus som ovan – nu med nummer 29. Anders Svenssons dotter Sissa med maken 

Per Svensson har nu tagit över huset. Källa: Mjällby AI:8 (1846-1851) Bild 3280 / sid 

326 (AID: v96413a.b3280.s326, NAD: SE/LLA/13269) 
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För Hällevik gäller att nummer 1 till 12 kvarstår oförändrade eftersom de inte rivs och 

överges. Från och med 1845 blir numreringen följande (OBS! Husen med nummer 13 

och uppåt var 2–3 nummer högre i husförhörslängden för perioden 1826–1830. 

Dessutom kan det finnas flera hus med samma nummer, men i tabellen har endast det 

första tagits med för att förstå logiken): 

Nummer Modern adress 

1 Strandpromenaden 1 

2 Strandvägen 14 

3 Strandvägen 12 

4 Styrmansvägen 8 

5 Styrmansvägen 12 

6 Styrmansvägen 15 

7 Vallmovägen 4 

8 Styrmansvägen 11 

9 Rivet hus på Styrmansvägen 

10 Styrmansvägen 17 

11 Matrosvägen 7 

12 Piltvägen 7 

13 Styrmansvägen 7 

14 Styrmansvägen 5 

15 Strandvägen 18 

16 Strandvägen 20 

17 Rivet hus öster om Strandvägen 24 

18 Strandvägen 22 

19 Piltvägen 8 

20 Strandvägen 24 

21 Strandvägen 26 

22 Piltvägen 3 

23 Strandvägen 28 

24 Rivet hus mellan Strandvägen 26 och 28 

25 Strandvägen 30 

26 Matrosvägen 3 

27 Andreas väg 4 

28 Strandvägen 32 

29 Strandvägen/Haveliden, senare flyttat till 

Haveliden 8 

30 Sydväst om Strandvägen 32 

31 Haveliden 4 

32 Haveliden 16 

33 Flyttat från Haveliden 11 

34 Backens väg 5 

35 Allekåsavägen 3 

36 Nordväst om Haveliden 3 

37 Strandvägen 34 

38 Strandvägen 36 

39 Haveliden 9 

40 Fiskareliden 3 
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41 Strandvägen 42 

42 Strandvägen 44 

43 Sjömansvägen 3 

44 Skonertvägen 2 

45 Strandvägen 46 

46 Strandvägen 48 

47 Osäkert 

48 Skonertvägen 6 

49 Hälleviks fiskemuseum 

50 - 

51 - 

52 - 

53 Duvells väg 5 

54 Skonertvägen 10 

55 Strandvägen  

56 Kuttervägen 4 

57 Skonertvägen 16 

58 Strandvägen 72 

  

Flera hus med samma nummer 
Under 1800-talet växer fiskelägena och nya hus byggs lite varstans. Tyvärr införs inte 

alltid helt nya nummer, utan när ett barn gifter sig och flyttar från föräldrahemmet till ett 

nybyggt hus får ofta det nya huset samma nummer. En bit in på 1900-talet kan närmare 

fem hus ha samma nummer utan något som särskiljer, vilket ställer till det för 

släktforskare. 

Omnumreringen 1935 
År 1935 ändras numren på fiskelägena till ett för denna tid mer logiskt system. Nu 

baseras husnumren mer på garnhagar än på faktiska hus. För Hällevik gäller att den 

västligaste garnhagen får nummer 1. Det innebär visserligen att flera hus fortsatt har 

samma nummer, men de ligger åtminstone på samma ställe. Längs Haveliden och 

Styrmansvägen får dock i princip varje hus ett eget nummer. En karta med gamla och 

nya nummer finns på http://www.hallevik.se 
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Del av nummer 6 på Hällevik. Till vänster står de nummer som gäller efter 1935. Detta 

visar att nummer 6 inte var ett och samma hus eftersom de båda familjerna får olika 

nummer (69 och 74). Kopplingen är dock att Mattis Jönsson på rad 4 är son till det 

översta paret. Källa: Mjällby AIIa:11 (1912-1934) Bild 1720 / sid 1216 (AID: 

v249415.b1720.s1216, NAD: SE/LLA/13269) 

Följa ett hus bakåt i tiden 
Om man vet vilken adress ett hus har idag går det att med t.ex. databaserna Sveriges 

befolkning 1990 och 1980 se vilka som bodde där under respektive år. Dessförinnan 

användes husnummer. I Sveriges befolkning 1960, som finns i Arkiv Digital, står även 

fastighetsbeteckningar. Observera att om tomten inte var friköpt är 

fastighetsbeteckningen den samma som markägarens. 

Från 1934 och bakåt finns kyrkböcker tillgängliga. I marginalen framgår i de allra flesta 

fall vilka husnummer som infördes efter att denna bok avslutats. Vet man då ett ”nyare” 

husnummer men inte ett gammalt krävs bläddring för att hitta detta ute i marginalen, 

dessutom kan det figurera flera gånger. För att vara säker krävs exempelvis att familjen 

som står skriven på numret är samma som i mantalslängderna 1940 eller 1950, vilket 

inte är självklart. 

I böckerna för åren 1912–1934 anges oftast vilken sida i föregående serie (1897–1911) 

som familjen finns, om de inte flyttat dit efter 1911. Uppgiften står i kolumnen 

”Inflyttad eller överförd”, till exempel betyder 1201 g.b. sidan 1201 i ”gamla boken”. 

För att följa ett hus bakåt i tiden gäller sedan att bläddra fram husnummer i varje 

husförhörslängd. Eftersom det som nämnts tidigare är vanligt att flera hus kan ha 

samma nummer gäller det att inte blanda samman dem. 


