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Tullhistoria i charmfull miljö.

Tullmuséet på Dalarö

Handel och tull hänger intimt samman sedan årtusenden tillbaka. Och kanske man särskilt förknippar 
tullens verksamhet med sjöfarten? Sjöfolk och tullare betraktar varandra med gemytlig vaksamhet 
och typiskt är väl också att smuggling aldrig betraktats som något brott i ordets rätta bemärkelse av 
den breda allmänheten. Ett bra exempel i det sammanhanget är väl gentlemannasmugglaren 
ALGOT NISKA som blev något av en folkhjälte på 1930-talet för sina djärva smugglarraider in på 
svenskt territorium med rusande last. 

Tullväsendet har en fascinerande historik och man kan möta dess svenska historia i otroligt 
charmfull miljö på Dalarö där Tullmuséet är inrymt. 

Tullens moderna skepnad hänger med i tidshetsen. Dessutom har man nu fått kanske både 
farligare och mer komplicerade smugglingsföreteelser att kämpa mot. Narkotikasmugglingen ökar 
nämligen oroväckande. 

Tullväsendet i historisk gryningstid.

Att tullväsendet har urgamla traditioner förstår man lätt när man konstaterar att ordet "tull" - nu 
så svenskklingande - kommer av munklatinets "toloneum" som lär ha betytt tullhus. Man kan även 
sammanknippa det med grekiska "teloniom" (av "telos” = avgift). Att greker och romare
tillämpade både tullbelagda sjö- och landtransporter vet vi. Det är också sannolikt att tull även 
existerade i en eller annan form i de gamla kulturländerna Egypten och Fenicien och även i Persien, 
där tullväsendet nådde en hög utveckling.

För att ta ett par exempel från dessa längesen förflutna dagar så kan vi nämna att i Athen uppbars 
handelsavgifter dels på "emporion" (administrationsbyggnad vid hamnen) samt på torgen. Avgifterna 
gällde både import och export och höll sig ungefär till 2 procent av varans värde.

Romarna, dessa ypperliga organisatörer, hade tullavgifterna som en av de tidigaste regelbundna 
statsintäkterna. De hade namnet "portorium” vilket tyder på att de, som i Grekland, låg i hamnarna. 
Samma taxor gällde även till lands, vid gränserna i Alppassen och större inre knutpunkter. Taxan var 
2,5 procent av varans värde. Tullarna avskaffades och återinfördes ideligen men under kejsartiden 
utvecklades systemer till att omfatta hela riket med både riksgräns- och provinsgränstullar. Under 
kejsare Justinianus tid (omkring 500 e. Kristus) var 55 artiklar tullbelagda. Dit hörde även slavar.



Så här utvecklades tullväsendet i Norden.

Man kan spåra tullavgifterna i Norden tillbaka till HARALD HÅRFAGER, 850-933, som införde genom-
gripande omändringar när det gällde offentliga inkomster och höghetsrätter. Statsintäkterna i Harald
Hårfagres Norge grundade sig på:

EGENDOMSSKATT FRÅN BÖNDERNA
PERSONSKATT AV ALLA RIKETS INBYGGARE
AVGIFT FÖR ALLMÄNRÖJNING
FISKE-, JAKT- OCH SLAKTAVGIFT
AVGIFTER FRÅN HANDEL OCH SJÖFART
INKOMSTER FRÅN KUNGSGÅRDARNA

Ända in på 1000-talet tycks inte de svenska kungarna haft så många höghetsrätter som sina norska och 
danska kolleger. I de kungliga inkomsterna från vikingatiden finns när det gäller Sverige ingenting som 
erinrar om tull. Varutullen i Sverige har dock anor som går så långt tillbaka som 1100-talet och både från 
Birger Jarls och Magnus Ladulås tid har vi klara papper på att det diskuterats väldiga om skyldighet till 
eller befrielse från varutull. 1276 beviljar Magnus Ladulås gotlänningarna tullfrihet.

Att här helt gå in på det svenska tullväsendets utveckling skulle bli alltför utrymmeskrävande i en 
artikel av detta format. Men några milstolpar bör poängteras.

Under 1400-talet var tullsystemet väl utarbetat i Sverige. När ett fartyg anlände till exempelvis 
Stockholm fick det lägga till vid ”bommen" (det runt Stadsholmen uppförda pålverket) och lossa på 
Skeppsbron. Godset fick inte ligga kvar över natten och någon försäljning fick inte ske vare sig där eller 
på fartyget. Efter tre dygn fick lossning ske sedan godset inskrivits i tullboken.

Utvecklingen fortsatte och fram till Gustaf III:s tid var det hela väl ordnat.
Redan 1636 uppfördes på det då obebyggda Dalarö en tullplats och ön fick sitt första tullhus som 

gjorde tjänst ända till 1788 då det nuvarande av arkitekten Erik Palmstedt ritade och av Gustaf III 
godkända tullhuset stod färdigt.

Det är en ganska fascinerande och charmfull miljö detta 17OO-talshus har att bjuda. Det ligger 
vackert på höjden ovanför gattet, solen glittrar över vattnen och de gamla husen trycker idylliskt i 
krumbukter och prång. Där finns nu Tullmuséets samlingar, som tidigare trängdes i 2 rum på
Österlånggatan 49 i Gamla Stan. 

Men det var en lång och slingrande vandring innan Tullhuset på Dalarö blev museum. Det 
tjänstgjorde som tullstation till år 1928 då en kustpostering inrättades och huset blev obehövligt. Tidvis 
användes det som logement för inkallade och förföll en hel del. De vackra rummen, väggar och valv 
skamfilades. 1952 magasinerades tullmuséets samlingar i Dalarö tullhus och 1955 påbörjades 
restaureringen efter ett förslag av nuvarande museiföreståndaren Olof Monthan. 425 000 kronor 
kostade det men enligt finansminister Sträng som gjorde en inspektion på invigningsdagen var det "väl 
använda pengar”.

Gamla tullkontor och tidsenliga rum arrangerade efter dåtidens tulldirektörers hemmiljö finns i 
huset. Allt har getts rätt karaktär. Och det förnämliga kanske är att rummen även är fullt brukbara för 
representation och dylikt då tullmän har sammankonster, kurser med mera.

I tullmuséet finns denna festliga 

tidsstudie, som visar hur nitiska 

tullmän belönas "för nit och redlighet”.



Den mest fängslande avdelningen möter kanske besökaren uppe på vinden där man samlat på 
smuggelredskap, gamla uniformer, tullmännens beväpning i äldre tider, taljor och block, har en 
uppställning i kronologisk följd där man kan följa en tullmans arbete (som inte enbart består i att 
"snoka") åldriga skrivelser, kassakistor och mycket annat. Bevarad är också Erik Palmstedts ritning till 
huset som visar att det vilar på en bädd av alstockar åtta meter djupt i leran! Grundvattnet måste 
ständigt skölja över stockarna för att behålla deras fuktighet. Men man byggde bra förr.
”Någon sättning har inte skett än”.

Smugglarkungen Algot Niskas bok om sitt äventyrliga liv ligger som en centralpunkt i samlingen över 
tullbeslag. Äventyraren som först smugglade estnisk starksprit och sedan under nazismens 
genombrottsår smugglade ut judar från Tyskland med hjälp av falska, finska pass. Det är ganska otroligt
vilken energi som kan läggas ned på att smuggla! Där finns dunkar med ilödda burkar och rör som skall 
innehålla ursprungsvaran (olja eller fotogen) medan resten av dunken är fri för smuggel. Urholkade 
böcker - ganska vanligt - specialsydda klänningar med extrafickor, teddybjörn med gömma i ryggen. 
(Den hade en liten pojke alltid med sig då han tillsammans med pappan besökte fartygen i hamnen. 
Det var pojkens älsklingsleksak. Men tullen blev slutligen misstänksam och i ryggen på björnen fanns 
ett stort fack.)

De gamla strandridarnas tunga sablar och pistoler är en annan avdelning väl värd att uppmärk-
samma. Det var inget "lätt" jobb att vara tullman för i tiden.

En detalj som minner oss nära om havets makt. I ett hörn hänger en talja från skolskeppet Pamir. 
Den flöt i land vid svenska västkusten för några år sedan. På underliga vägar hade den tagit sig från 
Atlanten in i svenska farvatten. Skolskeppet som mötte ett så tragiskt öde och gick under med man och 
allt. 

Tullen av i dag har ett vidsträckt arbetsfält och täcker över både handel och samfärdsel. Och de 
moderna tullkryssarna arbetar också för Sjöräddningen när så behövs. De allt snabbare förbindelserna 
med utlandet, den tilltagande turismen och närheten till "utlandet" har skapat nya problem av både 
tull- och polisiär art. Narkotikamissbruket - som blir en allvarlig realitet i allt fler kulturländer - medför 
ökad smuggling av preparaten. Dessa tar dessutom i regel så liten plats att tullmännen måste
vara speciellt vaksamma. Valuta-, guld- och ädelstenssmuggling är andra nya områden.

Men tullen är på sin vakt. Kampen fortgår som den gjort genom tiderna.

Stanley Axbom i oktober 1965.

Tullmäss med spis från 1788.I ett tulldirektörsrum från 1850 sitter 

en originalmedaljong av Sergel.



Diverse smuggelattrialjer finns på 

muséet.

En nallebjörn med inbyggt lönnfack. En

urholkad bok, en specialsydd väst, falska 

dunkar m.m. Uppfinningsrikedomen

har varit stor men tullen lät sig inte luras 

- de här gångerna.

Tulldirektör Olof Monthan. 

Fru Monthan visar en smuggeldunk 

med dubbla bottnar, överst har man 

t. ex. mjölk, underst något annat.


