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Vänd! 

 
 

Inkomst- och debiteringslängder 
 
 
 
Inkomst- och debiteringslängder ingår i arkiven från de lokala uppbördsmyndigheterna, det 
vill säga häradsskrivare, kronokamrerare och de lokala skattemyndigheterna. 

Historik 

Häradsskrivaren var uppbördsmyndighet på landsbygden, medan kronokamreraren var 
uppbördsmyndighet i städerna. Deras ursprung kan ledas tillbaka till 1600-talet, men det är 
material från 1800- och 1900-talen som i dag dominerar arkiven. Häradsskrivare och 
kronokamrerare upphörde 1966 och uppbördsväsendet övertogs från och med 1967 av de 
lokala skattemyndigheterna. 

Innehåll 

I inkomstlängderna kan du finna uppgifter om din taxerade inkomst ett visst år. I 
debiteringslängderna anges din pensionsgrundande inkomst, det vill säga den summa som 
ligger till grund för beräkningen av din pension. Den pensionsgrundande inkomsten börjar 
inte beräknas förrän taxeringsåret 1961. Tidigare år kan man använda uppgifter om den 
taxerade inkomsten ur inkomstlängden för beräkning av pension. Ersättningar från 
försäkringskassa samt arbetslöshetsersättning redovisas inte förrän i 1975 års taxering. 

Hur söker man? 

Sökingångarna i materialet är ofta få. Vanligtvis står man i längderna under den 
fastighetsbeteckning där man bodde det aktuella året. Längderna är oftast uppdelade 
församlingsvis. I större städer är församlingarna också fördelade på taxeringsdistrikt. Det är 
således viktigt att man vet vilken adress man hade det efterfrågade året samt fastighetens 
beteckning och församlingstillhörighet. 
 
De personer som inte varit mantalsskrivna på orten, ofta personer som arbetat tillfälligt i 
Sverige eller inte hunnit skriva sig i landet, redovisas ofta i särskilda längder för icke 

mantalsskrivna, ibland benämnda längder över utlänningar.  

Sökhjälpmedel 

Förteckningar över de arkiv från häradsskrivare, kronokamrerare och lokala 
skattemyndigheter som förvaras vid Landsarkivet finns i de blå pärmarna i 
forskarexpeditionen. Till vissa städer, exempelvis Uppsala, finns adress- och fastighetsregister 
samt korslistor (från gamla till nya fastighetsbeteckningar). I vissa av dessa står även 
taxeringsdistriktet antecknat. Adress- och fastighetsregistren tillhandahålls via expeditionen. 

Beståndet 

Landsarkivet i Uppsala förvarar handlingar från Dalarnas, Södermanlands, Uppsala, 
Västmanlands och Örebro län. Det är enbart de hit levererade uppbördsmyndigheternas 
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arkivförteckningar som återfinns i pärmarna. Landsarkivets beståndsdatabas Arkis samt NAD 
(Nationell ArkivDatabas) innehåller uppgifter om de arkiv som förvaras här. Alla arkiv är 
levererade fram till och med taxeringsåret 1990. 

Frågor? 

Fråga oss om du får problem att hitta i förteckningarna eller volymerna. Frågor om hur man 
beräknar sin pension, feltaxeringar, överklaganden med mera besvaras av de lokala 
skattekontoren och försäkringskassan. 


