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Inledning 

Den här skriften syftar till att ge en övergripande vägledning till tullarkiven som 

finns på Landsarkivet i Uppsala och deras karakteristiska handlingar. Det finns ett 

rikt och spännande material som härrör från tullverksamhetens olika enheter, och 

en databassökning på titelordet ”tull” bland arkivbestånden ger inte mindre än 31 

träffar. Bakom det smått intetsägande, och faktiskt direkt missvisande resultatet 

döljer sig diverse arkivbildare från de län som ingår i Landsarkivets ansvarsområ-

de: Dalarna, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro. Tullarkiven här-

stammar allt ifrån tullanstalten i Uppsala, till tullstationen i Storsätern, till tull-

kammaren i Örebro.1 De äldsta källorna går tillbaka till 1676, såsom tullkamma-

rens i Nyköping arkiv, och de yngsta handlingarna är från 1995, bland annat kan 

nämnas tullkammarens i Falun arkiv. Det är med andra ord ett tidsmässigt, geo-

grafiskt och organisatoriskt vitt omspännande material. Tullarkiven på Landsarki-

vet i Uppsala kan sägas återspegla tullväsendets framväxt och verksamhet i Sveri-

ge. 

Tullavgiften  

Tullavgifter har sedan lång tid tillbaka uppburits, och uppbärs fortfarande, av flera 

anledningar. Huvudavsikten är att fungera som inkomst för staten, men också för 

att skydda interna intressen, som en slags näringspolitisk åtgärd.2 Importtullen av 

utländska varor kan delas in i skyddstull respektive finanstull. Skyddstullen avser 

att reglera importen och därmed värna om den inhemska produktionen. Finans-

tullen är mer renodlad inkomst på utländskt gods, såsom kaffe, choklad och dylikt.3  

När tullavgifter infördes i Sverige är osäkert, men eventuellt kan de äldsta 

spåren härledas till slutet på 1100-talet i samband med handel på Gotland.4 Vidare 

nämns det i handlingar från 1200-talet att Birger Jarl gett tullfrihet åt Lübeck och 

Hamburg.5 Lübeck var under en lång tid en av de allra viktigaste stapelstäderna i 

                                                 
1 Se Wikberg, K. (2006) Alla dessa tullar – en arkivguide, s. 193 för en lista över tullarkiven i Uppsala 

Landsarkiv. Se även Appendix 2. 
2 Asker, B. (2007) Hur rikets styrdes, s. 118. 
3 Berggren, J. (1986a) ”Kring 1636”, s. 26. 
4 Wikberg, K. (2006) Alla dessa tullar – en arkivguide, s. 17. 
5 Nordisk familjebok 30 (1920) ”Tull”, s. 268. 
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Östersjöregionen, med följaktligen en mycket stark ekonomisk ställning, på grund 

av den så kallade licenten, vilket gjorde hansastaden intressant för såväl den 

svenska som danska kungen att antingen lägga vantarna på eller åtminstone försö-

ka bryta dess monopolliknande ställning.6 Under medeltiden fanns det ingen 

egentlig organiserad form av uppbärandet av tullavgifter, även om man kan med 

sannolikhet anta att den förekom i någon, om inte regelbunden, åtminstone ound-

viklig skepnad.  

Tullväsendets framväxt 

i Sverige hör samman med 

samhällets allmänna utveck-

ling och kanske framför allt 

de politiska skeendena och 

statskronans ständiga behov 

av finanser. Gustav Vasa 

hade i egenskap av Sveriges 

kung en ekonomisk och 

politisk agenda som avsåg 

att driva in skatter och andra 

rikedomar till kronan. I detta 

ingick insamlandet av 

tullavgift. 1536 införde han 

en tullordning på importva-

ror som uppgick till fem 

procent av varuvärdet, och 

1552 utfärdades en tullordi-

nantia som fastställde att 

exportvarornas tullavgift 

skulle vara tre procent av 

varuvärdet.7 Gustav Vasa var således den första regenten i Sverige att på ett organi-

serat vis samla in tullintäkter.  

Allehanda tullar 

Under 1530-talet och framåt inrättades tullkamrar i sjöstäder för att uppbära sjö-

tullen, alternativt kallad stora tullen eller stora sjötullen. De ställen som ansågs ha 

god tillväxtspotential tilldelades stapelstadsstatus, vilket resulterade i att dessa 

                                                 
6 Larsson, L-O. (2002) Gustav Vasa – landsfader eller tyrann?, s. 42 f. 
7 Asker, B. (2007) Hur riket styrdes, s. 118; Nordisk familjebok 30 (1920) ”Tull”, s. 268. 

  Bild 1. Förbud emot införsel af utländskt Bränwin.  
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städers utveckling gynnades framom andra. Sjötullen fick nämligen endast uppbä-

ras i stapelstäder.8  

Landtullen, även kallad lilla tullen eller småtullen, inrättades 1622 efter riks-

dagsbeslut, och skulle betalas för alla inhemska konsumtionsvaror som fördes in 

från landsbygden till städer och bergslag, och som såldes på marknadsplatser och 

torg. Landtullen introducerades i samband med Gustav II Adolfs växande behov 

av finansiering av det pågående kriget mot Polen.9  

Accis var en slags konsumtionsskatt som infördes i samband med 1572 års 

tull- och accisförordning.10 När lilla tullen inrättades 1622 omvandlades accisen 

till att omfatta matvaror; allt som bakades, bryggdes och slaktades i städerna.11 För 

att den skulle kunna uppbäras krävdes delvis tillsyn i hemmen, vilket förståeligt 

nog genererade en aversion gentemot kontrollen. Det var landtullens personal som 

fick den otacksamma uppgiften att visitera, benämningen ”tullsnok” fick sitt ur-

sprung från dylika sammanhang. Accisen betalades antingen till tullporten eller 

till acciskammaren.12  

Utöver sjö- och landtullen fanns det en gränstull, inrättad kring 1605 av Karl 

IX. Såsom namnet antyder, var det en tull som uppbars i samband varor som för-

des över landsgränser, ofta i småskalig form. Den påminde om landtullen när det 

gällde vilka varor som skulle förtullas. Det outvecklade och dåliga skicket på 

landsbygdens vägar medgav inte några omfattande transporter av varor, varmed 

gränstullens betydelse för statskassan var i det närmaste försumbar. Gränstullen 

uppgick i sjötullen i slutet på 1600-talet, mycket på grund av ändrade gränsförhål-

landen, exempelvis blev Bohuslän en del av Sverige i samband med freden 1658.13  

Slutligen kan kvarntullen nämnas. Den skulle uppbäras i samband med att 

man malde sin säd vid kvarnen. Uppbörden av kvarntullen var problematisk då 

kronan inte hade tillräckligt många kvarnar, ej heller var de jämnt fördelade över 

riket. Kvarntullen kom att gälla även adeln, men åter drabbades de fattigaste hår-

dast, med påföljden att man malde säden hemmavid istället. För att ändå få in me-

del, infördes istället mantalspenningen 1635, som var en fast summa per hushåll.14 

Tillspetsat kan man säga att uppbörden av olika skatter och tull skapade ett 

behov av att kontrollera befolkningsmängden. Genom att låta upprätta längder på 

alla som kunde avkrävas på de oundvikliga penningarna, kunde kronan försäkra 

                                                 
8 Asker, B. (2007) Hur riket styrdes, s. 123. 
9 Asker, B. (2007) Hur riket styrdes, s. 118. 
10 Losman, B. (2005), Nationell ArkivDatabas > sök i arkiven > arkivguide > svensk förvaltningshistorik > 8. 

Tull-, gräns- och kustbevakning. 
11 Wetterberg, G. (2010) Axel Oxentsierna, s. 187. Kontra Losman som menar att accis infördes i samband 

med 1572 års tull- och accisförordning. 
12 Berggren, J. (1986b) ”Lilla tullen, accisen och kvarntullen”, s. 119 f. 
13 Berggren, J. (1986a) ”Kring 1636”, s. 13. 
14 Wetterberg, G. (2010) Axel Oxenstierna, s. 184 f. 
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sig om att ingen blev bortglömd. Så föddes ”folkalängderna”15 (mantalslängderna 

som mantalspenningen baserades på som ersättning för kvarntullen).  

De krig som Gustav II Adolf förde mot Danmark, Polen och Ryssland, men 

även de åtskilliga fredsuppgörelserna krävde enorma statsfinansiella resurser, spe-

ciellt Älvsborgs lösen.16 Detta bidrog bland annat till att nya tullavgifter infördes 

och framför allt en organiserad verksamhet krävdes för att inbringa det nog så 

välbehövliga kapitalet.17  

Sjötullen organiseras 

År 1636 inrättades en överstyrelse för sjötullen i samband med att den så kallade 

handelsordinantian utfärdades.18 Detta räknas som årtalet då Sverige fick en fast 

organisation för förvaltning av tullavgifter, ett tullverk. Det nya tullverket lydde 

under kammarkollegiet för att ganska snart uppgå i kommerskollegiet. Den som 

egentligen hade direkt uppsikt över tullverket var rikskanslern Axel Oxenstierna 

(1583-1654), som brukar tillskrivas en avgörande roll inom utvecklingen av dåti-

da rikets finansförvaltning (och det mesta inom statsförvaltningen och utveckling-

en av det svenska samhället i övrigt).19  

I 1636 års handelsordinantia ingick seglationsordningen som mer utförligt 

lade upp hur sjötullen skulle inbringas, såväl praktiskt som administrativt. Till det 

nya tullverkets utformning hade man hjälp av Peter Spiering Silfvercrona, som 

mycket framgångsrikt hade utvecklat tullväsendet i Preussen, och vars idéer man 

hoppades skulle vara lika inkomstbringande för svensk del. Seglationsordningen 

innebar även en inskärpning av stapelstäder som fick bedriva utrikeshandel, i 

skillnad från uppstäder som fick inrikta sig på inrikeshandel. Genom att koncent-

rera dem till ett begränsat antal kunde man mer effektivt kontrollera uppbörden av 

sjötullen.20 För att förhindra smuggling förlades inloppsstationer längre ut i skär-

gården. Seglations- och tullordningen skulle övervakas av generaltullförvaltaren, 

och dess förste föreståndare var Mårten Augustinsson.  

För att ge en liten uppfattning om den ekonomiska dådkraften som sjötullen 

innebar vid den här tidpunkten, kan man jämföra hur Mårten Augustinssons in-

komst stod sig gentemot de andra tjänstemännens inom tullverket. Hans lön var 

fem procent av tulluppbörden, vilket gav honom en årsinkomst i medel på 20 000 

                                                 
15 De infördes framför allt för beräkning av vapenföra män, d.v.s. soldater, som kunde avvaras till krig (hus-

förhörslängderna och mantalsskrivningarna). Se Lext, G. (1984) Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946, 

s. 214 ff; 310-312. Även Wannerdt, A. (1982) Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler, s. 11, 

26, 28 ff.  
16 Wetterberg, G. (2010) Axel Oxenstierna, s. 137; 179. 
17 Berggren, J. (1986a) ”Kring 1636”, s. 12. 
18 Asker, B. (2007) Hur riket styrdes, s. 121.  
19 Nordisk familjebok 20 (1914) ”Axel Gustavsson O.”, s. 1165 ff.; Wetterberg, G. (2010) Axel Oxenstierna. 
20 Wetterberg, G. (2010) Axel Oxenstierna, s. 357 f.; 364. 
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daler silvermynt (dlr smt) under åren 1637–1641. En besökare hade en årslön på 

72 dlr smt medan en tullnär kom upp till 1050 dlr smt. Under slutet av 1630-talet 

gick ungefär 
2
/3 delar av utrikeshandeln via Stockholm. Två andra stapelstäder 

som inbringade någon nämnvärd tulluppbörd var Göteborg och Norrköping. Sjö-

tullens årsintäkt uppgick således år 1636 till 148 979 dlr smt, medan den fem år 

senare hade stigit upp till 468 098 dlr smt;21 en ökning med över 300 procent.  

Det höga arvodet gjorde att Augustinsson bland annat kunde agera som långi-

vare åt kronan (som behövde finansiera krig) med stora sjötullen som säkerhet. 

Han var, om man så vill, en slags riksbank före dess grundande 1668. Inrättandet 

av ett samordnande tullverk hade med andra ord gett en mycket god utdelning, för 

såväl generaltullförvaltaren som för kronan. 

Tullproceduren vid sjötullen 

Det var ett antal nålsögon som import- och exportvarorna skulle passera innan de 

nådde sin slutstation. Samtidigt var det viktigt att skapa ett system som var till-

räckligt effektivt, smidigt och lönsamt, utan att hindra flödet av varor som skulle 

ut i handeln. Stockholm med sin skärgård innebar en utmaning för uppbörden av 

sjötullen; att obemärkt lossa oförtullat smuggelgods på någon ö var tämligen en-

kelt. Därför förlades ett antal inloppsstationer ute i skärgården som handelsfarty-

gen var tvungna att passera vid in- och utfart. Grundregeln vid både import och 

export av varor var att tullavgiften skulle betalas först, därefter kunde lossning 

eller lasting äga rum.  

Vid ankomst till Stockholm var tullproceduren uppdelad i två omgångar. Den 

första etappen skedde vid något av tullhusen som låg utposterade i skärgården, där 

en generalspecifikation eller märkrulla skulle uppvisas, innehållande en noggrann 

redovisning av bland annat alla varor som fördes in. Likväl skulle den överens-

stämma med godsmottagarens deklaration över varor som denne importerade. 

Varornas kvantitet, kvalitet och värde skulle uppges, och på basen av de uppgif-

terna räknade man ut avgiften för sjötullen. Beloppet erlades hos tullhuset, som 

noterade summan i märkrullan. Därefter visiterades fartyget för en snabb kontroll 

av lasten, i första hand för att undersöka om det förekom andra varor ombord än 

de deklarerade. När det var avklarat förseglade tullnären märkrullan och gav den 

till skepparen, vilket också markerade slutet på första omgången av sjötullsupp-

börden. Fartyget kunde nu segla vidare in mot stapelstadens hamn. 

Väl i hamnen lossades frakten och med märkrullan som utgångspunkt gjordes 

en andra och mer noggrann besiktning av varorna i packhuset. Det gällde att 

märkrullans uppgifter och varorna överensstämde med den erlagda tullavgiften. 

Kunde man konstatera att så var fallet, fick godset lämnas ut och sättas i omlopp. 

                                                 
21 Berggren, J. (1986a) ”Kring 1636”, s. 19 ff. 
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Om inte, kunde lasten konfiskeras.22 Därmed var proceduren kring uppbörden av 

sjötull vid import avslutad. 

Vid export av varor skedde uppbörden i omvänd ordning. Sjötullen betalades 

till stapelstadens tullkammare, varefter godset kunde lastas ombord på handelsfar-

tyget. På vägen ut skulle inloppsstationerna passeras, där redogörelsen för den 

erlagda avgiften skulle visas upp innan skeppet kunde färdas vidare. 

Sjötullens problem 

Upplägget med uppbörden av sjötullen avsåg att ge staten en snabb tillgång till 

pengarna. Den dubbla redovisningen av varorna syftade till att förhindra smugg-

ling. Det som var till synes en jämn flödeskonstruktion i teorin var inte lika smi-

dig i verkligheten. 

De två besiktningsomgångarna var tidsödande, vilket blev särskilt tydligt i 

samband med import. När ett handelsfartyg kastade ankar vid inloppsstationen var 

det inte bara själva besiktningen som kunde bli utdragen, utan framför allt kravet 

på att importören, eller dennes ombud, skulle ta sig ut till tullhuset med general-

specifikationen och erlägga sjötullen. Föga förvånande kunde det innebära att 

skeppet blev liggande längre tid än vad som var nödvändigt, och uppbörden kom 

inte statskassan till godo lika raskt såsom tänkt. 

Den andra flaskhalsen som kunde uppstå var i samband med lossningen och 

kontrollen av varorna i packhuset. Den grundliga besiktningen av godset riskerade 

att resultera i en slags upptaxering av varorna eller sluta med konfiskation. Even-

tuell diskrepans mellan märkrullan, den erlagda tullavgiften och varornas faktiska 

värde behövde inte per automatik innebära att importören försökte lura staten på 

pengar, utan kunde likväl bero på att taxeraren vid tullhuset inte hade samma di-

rekta tillgång till de varorna för att göra likadan uppskattning av värdet som vid 

packhuset (där varorna packades upp för inspektion).23 

Dessa problem åtgärdades ca 166924 genom att tullavgiften skulle erläggas hos 

tullkammaren, som hade tagit över uppgiften att räkna ut tullvärdet. Avgiften 

kunde till och med betalas efter lossning av varorna. Handelsfartygen måste fort-

farande passera inloppsstationerna, vars funktion alltjämt var att visitera och 

stämma av märkrullans uppgifter med lasten. 

                                                 
22 Berggren, J. (1986a) ”Kring 1636”, s. 21. 
23 Berggren, J. (1986a) ”Kring 1636”, s. 21 f. 
24 Gäller Stockholm, de övriga stapelstäderna ca 20 år senare. Berggren, J. (1986a) ”Kring 1636”, s. 22. 
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Landtullen införs  

När lilla tullen infördes 1622 var det en ny form av tull. Det hade förvisso sedan 

medeltiden funnits liknande inrikes-, passage- eller porttullar, men nu skulle det 

uppbäras tull även vid införsel av konsumtionsvaror till marknadsplatser och torg 

ute på landsbygden. ”En tull och accis ... av alle ätlige, slitlige och förnötlige va-

ror”.25 I skillnad från sjötullen gällde landtullen enbart vid införsel av varor.  

Återigen var det Stockholm som genererade mest medel från lilla tullen, som 

under 1600-talet utgjorde ungefär 40 procent av den sammanlagda landtullintäk-

ten i Sverige. Tullsatsen var till en början ungefär tre procent av varuvärdet och 

höjdes successivt. För att ytterligare generera mer tull höjdes även varuvärdet 

1638. De gradvisa ökningarna av tullsats och varuvärde resulterade sedermera i att 

landtullen och accisen uppgick vid sekelskiftet till ca tio procent av kronans sam-

manlagda årsinkomster.26  Precis som med sjötullen kom landtullen att bli en lukra-

tiv verksamhet för staten, även om dess ekonomiska betydelse i begynnelsen lär 

ha varit jämförelsevis blygsam. Från början var det tänkt att lilla tullen skulle vara 

provisorisk, men inrikeshandeln tilltog rejält under 1620-talet och framåt, varmed 

småtullarna inte avskaffades förrän 1810.27 I likhet med sjötullen var landtullen 

förpaktad eller privatiserad i omgångar, vilket innebar att kronan arrenderade ut 

uppbörden av tull, och således kunde man försäkra sig om en fast summa att räkna 

med i riksbokföringen.28 

Landtullen var ingalunda någon populär skatt, och för ovanlighetens skull om-

fattade den även de högre stånden, som kompenserades med andra förmåner i 

gengäld.29 Något som underströk dess impopularitet var att den skulle avläggas i 

reda pengar, vilket ter sig besvärligt i ett samhälle där det mesta betalades i natu-

ra.30 Utöver betalningsmedlets beskaffenhet, var det kanske framför allt kontrollen 

av varorna och tolkningen av varornas värde som tullavgiften baserades på som 

gav upphov till en hel del missnöje.31  

Tullproceduren vid landtullen 

Städerna var vanligtvis omgärdade med så kallade tullstaket, som allt som oftast 

var enkla gärdsgårdar, och vid infarterna fanns det tullhus, portar och bommar 

som såg till att landtull och accis kunde uppbäras.32 På vissa ställen skvallrar 

                                                 
25 Wetterberg, G. (2010) Axel Oxenstierna, s. 141. 
26 Berggren, J. (1986b) ”Lilla tullen, accisen och kvarntullen”, s. 110. 
27 Wetterberg, G. (2010) Axel Oxenstierna, s. 183. 
28 Wikberg, K. (2006) Alla dessa tullar – en arkiv guide, s. 19; Berggren, J. (1986b) ”Lilla tullen, accisen och 

kvarntullen”, s. 116. 
29 Berggren, J. (1986b) ”Lilla tullen, accisen och kvarntullen”, s. 117. 
30 Wetterberg, G. (2010) Axel Oxenstierna, s. 180. 
31 Bengtsson, J. (1986) ”Tullproceduren”, s. 125; Wetterberg, G. (2010) Axel Oxenstierna, s. 180. 
32 Asker, B. (2007) Hur riket styrdes, s. 125. 
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platsnamn om landtullens forna existens, exempelvis i Uppsala finns namnet Bör-

je tull fortfarande även om de fysiska spåren av dylik verksamhet är borta sedan 

länge. En större stad kunde ha flera infartsvägar, och därmed flera tullhus.  

När man anlände till en stad var det genom dess tullport som inträdet skedde. 

Den bevakades av en tullnär eller tullskrivare, som räknade ut tullavgiften på ba-

sen av varuvärdet. Tullnären skrev upp i sin liggare de förtullade varorna. Pen-

ningsumman lade man genom en springa i tullkistan, som var förseglad och töm-

des med jämna mellanrum av högre tjänstemän, antingen från statsmakten eller 

arrendatorernas ombud, beroende på vem som hade ansvaret för tulluppbörden. 

När avgiften hade avlagts fick man ett tullmärke som skulle återbördas till tullpor-

ten vid utresan. Tullmärket jämfördes sedan med de anteckningar som gjorts i 

samband med uppbörden av landtullen. Bönderna betalade landtull för de varor 

som de skulle sälja på marknaden, vare sig de blev sålda i slutändan eller inte. 

Borgarna fick erlägga lilla tullen för införsel av den egna skörden avsedd för egen 

konsumtion, trots att den inte skulle säljas. Prästerna betalade tull på sin tionde.33  

Något som också bidrog till landtullens impopularitet, var om man endast av-

såg passera staden. Då eskorterades man till nästa tullport av en tullknekt eller 

besökare, vars uppgift var att försäkra sig om att inga varor såldes olagligt inom 

stadens inhägnad. I gengäld var insmuggling av varor en relativt enkel affär, tull-

staketen var sällan svårforcerade, utan man kunde ta sig över eller under gärds-

gårdarna med lätthet. 

Generaltullstyrelsen  

Bakgrunden till generaltullstyrelsen går tillbaka till den nya riksdagsordningen 

1809, då förpaktningen av statens inkomster förbjöds.34 Vidare avskaffades lilla 

tullen och accisen 1810. Dessa händelser innebar en förändring i tullverkets funk-

tion och organisation, och för att kunna fortsätta upprätthålla en samordning och 

ansvar över tullarnas verksamhet bildades Kungliga Generaltullstyrelsen 1824 

(startade 1825). Till en början fungerade den som en självständig central tullad-

ministration.35 Det är en myndighet som existerar än idag och lyder numera under 

finansdepartementet. Generaltullstyrelsens uppgift är att se till att författningarna 

och redovisningen av tulluppbörden efterlevs, vilket i praktiken tillämpas av tullverket 

och dess enheter ute i landet.  

                                                 
33 Berggren, J. (1986b) ”Lilla tullen, accisen och kvarntullen”, s. 116 f. 
34 Wikberg, K. (1993) ”Skogarnas wilda innevånare”, s. 92. Sista förpaktningsperioden ägde rum 1803–1813, 

det vill säga de sista åren fasas ut. Wikberg, K. (2006) Alla dessa tullar – en arkivguide, s. 216. 
35 Asker, B. (2007) Hur riket styrdes, s. 122. 
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Ingångar till tullarkiven 

Tullarkiven på Landsarkivet i Uppsala består i första hand av olika sjö- och gräns-

tullar samt accisrätter. I och med landtullens avskaffande 1810 så finns det förhål-

landevis lite material som härrör från den verksamheten. Den kraftiga representa-

tionen av sjötullar har även sin naturliga förklaring i geografin; Mälarviken med 

dess förgreningar, och kustremsan vid Södermanlands och Uppsala län skapade 

ett antal uppbördsställen för sjötullen. Likväl är arkivbestånd från gränsbevak-

ningsstationerna i Dalarna mot den norska gränsen relativt många till antalet. 

Tullarkivens handlingar återspeglar verksamheter som förekom på flera nivåer. 

Kronologiskt sträcker de sig över drygt från 1600-talet och framåt. Allt detta på-

verkar vilken typ av handlingar som finns i arkiven.  

På Landsarkivet finns det några sökmedel till tullarkiven som man kan använ-

da sig av. Det så kallade blåa pärmar i forskarexpeditionen som innehåller arkiv-

förteckningar, som är mer eller mindre vägledande. Man kan också söka på tullar-

kiv via Nationell ArkivDatabas på Riksarkivets hemsida.36 Den digitaliserade ver-

sionen är inte heller alltid komplett i sin information, och ger ibland ett felaktigt 

intryck av att det saknas serier eller volymer. Den bästa uppfattningen om respek-

tive tullarkiv får man genom att kombinera dessa två sökmedel. 

Tullarkivens homogenitet 

I vissa arkiv är en del serier vanligare än andra. Med tanke på att tullar handlar i 

mångt och mycket om att uppbära medel till staten, är det föga förvånande att hu-

vudavdelningen för räkenskaper (G), förekommer i nästan alla tullarkiv. Däremot 

tenderar handlingarna i den huvudavdelningen ofta vara gallrade när det gäller de 

yngre arkiven. En redogörelse för själva räkenskapsmaterialet är medvetet inte 

inkluderad i den här arkivvägledningen i någon större utsträckning, eftersom dess 

innehåll och utformning är tämligen statiskt, även om de handlingarna är goda 

utgångspunkter för ekonomisk statistik. Samma information finns oftast i andra 

serier, för att återkomma i sammanställd form för räkenskaper. Däremot finns det 

annan typ av handlingar bland räkenskapsserierna som kan vara av intresse, näm-

                                                 
36 Rikarkivets hemsida > Nationell ArkivDatabas > Arkiv [2011-05-30]. 
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ligen konfiskationsjournalerna. I vissa arkiv förekommer dessa handlingar bland de 

utgående journalerna.  

En annan vanligt förekommande serie är koncept och utgående skrivelser som 

återfinns under huvudavdelningen B. Till omfånget är den oftast en av de mindre, 

även om den huvudavdelningen återspeglar verksamheten på ett mer unikt plan. 

Däremot utgörs en av de större serierna inom tullarkiv av inkomna skrivelser, hu-

vudavdelning E. Den innehåller i första hand handlingar angående förordningar, 

regler, direktiv och bestämmelser som styrde verksamheten hos de olika tullin-

stanserna. Dessa allmänna regler och förordningar kallades främst för cirkulär, 

kungörelser eller rundskrivelser. 

Likaså är huvudavdelningen D, liggare och register, en given del i många 

tullarkiv, speciellt i sjö- och gränstullarnas material. Här förekommer olika listor 

över exempelvis skepp och redogörelser för tulluppbörd från varuimporten eller -

exporten. Mycket av informationen som finns här återkommer i räkenskaperna 

och journalerna (huvudavdelning G). De ger en god inblick i den vardagliga rul-

jangsen på en tullkammare eller -station. Vaktböcker eller dagböcker förekommer 

också i många av tullarkiven under D-serien.  

I överlag finns en kongruens mellan de olika tullarkivens serier och de hand-

lingar som förekommer. Däremot kan det vara bra att ha i åtanke att vissa hand-

lingar, exempelvis skeppslistor, kan finnas i olika serier beroende på arkiv; van-

ligtvis finns de i serie D, i enstaka fall kan de förekomma i serie A eller B. Upp-

slag till olika forskningsämnen kan därmed delas upp i många ingångar. Dels kan 

själva serierna och deras handlingar vara givande beroende på frågeställning, dels 

kan själva arkivbildaren ge en helhetsbild av en verksamhet och på vilket sätt den 

förändrades genom åren. 

Sjötullens olika enheter 

Sjötullen fortsatte med uppbörden av tullavgift en bit in på 1900-talet, men även 

den har genomgått förändringar i sina uppdrag från tulluppbörd till att få en allt 

större roll inom bevakning och kontroll av import- och exportvaror, vilket framgår 

i arkivhandlingarnas utformning (handelsavtal mellan olika länder innebar att 

uppbörd av tullavgift blev alltmer sällan en uppgift för tullen37). Sjötullens organi-

sation var uppdelad i mindre enheter ute i landet, i första hand tullkammare, sta-

tioner, anstalter och expeditioner, som alla lydde under Generaltullstyrelsen. 

En tullkammare hade hand om tullförvaltningen i stapelstäderna. Vissa arkiv 

innehåller handlingar där begreppen tullkammare, tullanstalt och tullstation an-

vänds inkonsekvent. Det verkar som om termen tullanstalt användes av de mindre 

                                                 
37 Falkenland, S. (1986) ”Tullverket i modern tid”, s. 244 ff. 
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tullinrättningarna, men en och samma arkivbildare kan ändra benämning till tull-

kammare (såsom den i Köping, se nedan). Det råder alltså en viss begreppsför-

skjutning(/förvirring38) inom vissa arkivbildare, som inte nödvändigtvis påverkade 

själva verksamheten eller handlingarnas beskaffenhet, eftersom dokumenten är de 

samma, medan namnet förändrades. Termen tullstation infördes så tidigt som 

1876, och från och med 1992 har en tullkammare en tullstation under sig, som 

fungerar som en utlokaliserad del av tullkammaren. Tullstationen har begränsad 

förtullningsrätt, medan huvudansvaret för klareringen ligger hos tullkammaren. 

Detta återspeglas delvis i handlingarna och framför allt i att serien för räkenska-

per, är mer omfattande hos tullkamrarnas arkiv jämfört med tullstationernas, samt 

i tullstationernas serie E där de inkomna skrivelserna bland annat kunde komma 

från en tullkammare. I gränstullarkiven finner man begreppet tullstation, med det 

alternerande namnet gränspostering, och dessa arkivbildare hade i sin tur haft en 

(gräns)tullkammare som sin närmaste överordnade instans. 

En tullexpedition ligger vid kusten och hade precis som tullstationen begrän-

sad förtullningsrätt. Tullexpeditionens främsta uppgift var att se till att sjötrafiken 

förlöpte smidigt.39 Termen var i bruk under åren 1905–1927.40 

Omstruktureringar i tullverkets organisation har skett så gott som fortlöpande, 

vilket också har skapat en del nya begrepp. En av dem var indelningen av landet i 

fyra tullregioner; norra, södra, östra och västra, vilket skedde i mitten på 1970-

talet. Tullregionerna delades sin tur i tulldistrikt, vars ledningsorgan var distrikts-

tullkammaren (som hade tullkammare och tullstationer under sig). En distrikts-

tullkammare skilde sig från tullkammare och tullstation genom att ha en ”fullstän-

dig bevakningsorganisation”,41 men det påverkar inte handlingarnas beskaffenhet.42   

I den här vägledningen har tullkammaren i Nyköping, tullanstalten i Köping 

och tullexpeditionen i Östhammar valts att representera sjötullen ur ett organisato-

riskt, kronologiskt och geografiskt perspektiv. Ett typiskt gränstullarkiv belyses av 

tullstationen i Gördalen, medan landtullen och accisen exemplifieras av tullkam-

marens i Torshälla arkiv. Accisrätten företräds av den i Arboga. Dessa exempel 

utgör endast en del av de talrika tullarkiven. 

 

                                                 
38 Losman, B. (2005), Nationell ArkivDatabas > sök i arkiven > arkivguide > svensk förvaltningshistorik > 8. 

Tull-, gräns- och kustbevakning. Här finns en genomgång av de olika begreppen. Däremot skiljer sig vissa 

årtal från de som uppges i Wikberg, K. (2006) Alla dessa tullar – en arkivguide. Utifrån tullarkivens hand-

lingar är årtalen och begreppen som uppges i NAD mer överensstämmande med tullens egna dokument 

[2011-05-13]. 
39 Falkenland, S. (1986) ”Tullverket i modern tid”, s. 232 f. 
40Losman, B. (2005), Nationell ArkivDatabas, sök i arkiven > arkivguide > svensk förvaltningshistorik > 8. 

Tull-, gräns- och kustbevakning [2011-05-13]. 
41 Falkenland, S. (1986) ”Tullverket i modern tid”, s. 232. 
42 Se exempelvis tullkammarens i Örebro arkiv, vars handlingar knappt påverkades av uppgraderingen till distriktstull-

kammare. Arkiv SE/ULA/12280. 
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Bild 2. Tullkammarens i Nyköping inkommande journal, april 1714. 
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Tullkammarens i Nyköping arkiv 1676–183143 

Det äldsta tullarkivet på Landsarkivet i Uppsala representeras av tullkammarens i 

Nyköping arkiv, med handlingar från 1600-talet och framåt. Nyköpings geogra-

fiska läge intill skärgården innebar att dess tullkammare uppbar den stora sjötul-

len. Arkivet består mestadels av serien inkomna skrivelser, där handlingarna visar 

hur en sjötull förvaltades under framför allt 1700-talet fram till 1830, inalles 19 

volymer. Utöver de inkomna skrivelserna finns det en volym för respektive proto-

koll, brevkoncept och tulljournal. 

Nedslag ad hoc i volym nummer sju och tretton ur serien inkomna skrivelser 

ger en inblick i hur sjötullen organiserades under 1700-talet, samt volym tre som 

består av en tulljournal över importvaror. Nedanstående beskrivningar av hand-

lingarnas innehåll ur dessa volymer har möjliggjorts med hjälp av Linda Oja, som 

ytterst beredvilligt transkriberat handstilen från 1700-talet (citaten är hennes tran-

skriberingar). Mitt ödmjukaste tack!  

Tullkammaren i Nyköping volym 3, tulljournal 1710–1722 

På bokens framsida står det Nyköpings Stoora Siötull Cammares Inkommande 

Journaler Pro A:o 1710, medan det på volymens rygg står skrivet att den även 

skulle innehålla utgående journaler; däremot förekommer de inte i själva journal-

boken. Tulljournalernas upplägg följer ett generellt mönster med skepparens 

namn, lista på importvarorna och de erlagda avgifterna. Dessutom förekommer 

det namn, i exemplen nedan Petter Baillet och Lars Swan, som verkar vara själva 

varuägaren, det vill säga importören, men det är ett antagande som tål att granskas. 

 

Juni anno 1714: 

No: 8 

Skieppar Hindrich Rockendorff hemma i Lübeck, kommer från ibidem med sin frijkreijare [?] 
Salomon stoor 24. läster fahr. 6 Mann starck, innehafwer Barlast ock fölliande nembl. 

Petter Baillet 
800 pund tåppsåcker ... 62.24 
1300 pund fijkon ... 11.14 
12. rijs gement skrijfpapper ... 2.39 
2075 punf rusiner ... 27.2 
10. dutzin fillt strumpor ... 10.45 
200 pund rijsgryn ... 2.29 
100 pund pärlegryn ... 1.15 
Allehanda Nörenberger arbete44 värdt 20 D silf.t ... 6.12 

                                                 
43 Arkiv SE/ULA/11600. 
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2 par skoor ... .20 
300 pund bröd cummin ... 3.44 
10 st.n [?] mättwurstar [?] ... .1212 
 
Tollagen 8.24 
Confoij p. 8.24 
Siörättsp. 2.40 
Ahrmp. .34 

[...] 

Lars Swan 
8. dus. gem. skåtska handskar ... 1.32 
100 pund brun bresillia ... 2.4 
4 dutzin ullkardar ... .40 
8 rijs fijnt skrijfpapper ... 2.40 
8 dus. gem. skåttska strumpor ... 3.23 
100 pund rusiner ... 5.10 
1 anckar lijnollia ... .25 
200 pund sweskon ... .45 

 

Man kan notera i tulljournalen att skeppen började anlända till Nyköping under 

våren, allt från mitten av april, början av maj eller juni. Fartygen fortsatte att 

komma till slutet på oktober, några år ända fram till början på december. Tull-

journalen ger en viss bild över vad som ansågs vara värt att importera. Vidare, 

bland varuägarna dyker ett kvinnonamn upp under år 1722, Helena Margareta 

Eek, vilket ger en mer nyanserad bild över vilka som stod för införseln av ut-

ländska, exotiska varor. Redovisningen av godsen och deras tullavgifter reglera-

des av olika bestämmelser, vilka man finner i volymen för inkomna skrivelser. 

Tullkammaren i Nyköping volym 7, inkomna skrivelser 1715–1724 

I början av volymen står det ”Register över ankomna brev och ordre till Nykö-

pings Stora Siöö Tull Cammare nembl.n”, vilket också är en koncis beskrivning 

av handlingarnas innehåll. I början på 1700-talet handlade de inkomna skrivelser-

na mycket om allmänna bestämmelser kring tulltaxor, tullfrihet, vilka myntslag 

som gällde vid olika tullavgifter, hur och när redovisning och räkenskaper skulle ske.  

 

September anno 1715: 

2/9 Inga trafiqverande får införa sitt gods till de bort arrenderade tullplatser, utan der han sielf 
är boende 1: -- till ”Wälborne H. Öfwer Directeur Johan Ehrenpreus” från ”Kungl. [Cam-
mar]Collegium och StatsContoiret” 

 
44 Svenska akademins ordbok, webbversionen, sökord: Nürnberg. Nyrnberger-arbete: …”(i sht förr) finare 

hantvärksarbete (e.g. från Nürnberg); i pl. även: smärre handelsvaror, kramvaror” [2011-05-10]. Tack till 

Linda Oja för hjälpen i utredningen av begreppet. 
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12/9 Om contrabandewahrors frie införsell emot 8 proCent 2: -- besked om Hans Kungl. 
Maj:ts vilja rörande dessa varor  

26/9 Spannmåls tullfrijhet till Wissmar och Stralsund 3: -- från Kungl. Collegium 

27/9 Om Räkenskapernas förfärdigande med mehra 4: -- till Kungl. Maj:ts inspektor Mårten 
Vesterling, detta till Nyköping 

 
28/9 För Tobaks Blader betales allenast 1/8 [?] proCent: Recognition 5: -- till hr överdirektör 
Johan Ehrenpreus från Kungl. collegium, besked om att Hans Kungl. Maj:t ”till de inrijkes 
Spinneriers bibehållande och upkomst, så och på det Tobaket för så mycket lindrigare prijs 
må försällias kunna i nåder behagat befrija Tobaksbladerne för all Tull afgifft och tillåta deres 
införande allenast emot 1/8 [?] pro Centum recognition till dess nya Stora Siö Tulls Taxan 
widare kan inrättad blifwa [Hr överdirektören ska meddela tullkamrarna i riket om detta.] 

 

Oktober anno 1715: 

11/10 Om förlijkningars och borgens fastställande in för dombstolarne 6: till hr överdirektör 
J. Ehrenpreus från Kungl. Collegio med beslut från Kungl. Maj:ts ”till Justitiens administre-
rande förordnade ock befullmäcktigade Herrar Råd”  

31/10 Notificerar Nya uthgående Tull Taxans öfwerståndande 7: -- till hr arrendatorer från 
överdirektörens underställde  

Dito den Nya inkommande Tull Taxans öfwerståndande 8: 

Om Påstfrijheet wed de bortarrenderade Tullplatser 9: 

Angående Heel, Half och Ofrij Tullen 10: 

Om Räkenskapernes förfärdigande till ult: Jan: 1716 11: 

Underbetienterne bekomma sin fulla lön 12: 

Om Tullens erläggande efter Nya Tull Taxan etc. 13: 

Inkommande tullen betalas med Rd: Specie, men uthgående med Carol.r och Plåtar 14: 

 

Det finns även enskilda ärenden i volymen, som här kan exemplifieras av en skri-

velse från 1722 angående ett skepp från Königsberg45 på väg till Stockholm, som 

fastnat på grund av en storm. En underlydnad skriver å överdirektörens vägnar, till 

överinspektör Mårten Vesterling följande i Stockholm 10/1 1722: 

nr 249 har af Storm och Owäder blifwit indrifwen uti Hartzö, samt mist sin mast och farkås-
ten fådt något lack, skohlandes samma farkåst så wara af stormen inkastad, att then omögeli-
gen kan komma therifrån, utan något af ladningen, som skall bestå af spannmåhl och en dehl 
lijn, låssat warder, Hwarföre bem.de handelsmän [i Sthlm som tagit upp saken] nu begiära att 
få tillstånd bem.de ladning antingen heel, ther så nödigt pröfwas, eller om läcken skulle kunna 
botas, tå allenast en dehl theraf att lossa, efter som spannmåhlen skall redan hafwa begynt 

                                                 
45 Nuvarande Kaliningrad. 
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taga warma till sig, och fruchtan är, att then aldehles warder fördärfwad, om thet icke i tijd fö-
rekommes; Altså behagade Hr Öfwer Inspectoren figa then säkra anstalt, att om så med then 
farkåst förewetter, som the berättat hafwa, lossningen tå, sedan skiepparen ingifwit behörig 
märckrulla och visitation ther effter skiedt, må utan någon skada uti Kongl. May:ts Tullrättig-
het under nogaste oppsicht och annotation them tillstädias, så mycket som behöfwes. Böran-
des så länge något av ladningen i farkåsten qwar finnes, oppassningen therpå ey aflåtas. 

 

Tullkammaren i Nyköping volym 13, inkomna skrivelser 1767–1772 

För att se om och hur handlingarna skiljer sig bland de inkomna skrivelserna, val-

des ett nedslag i dokumenten från ungefär 50 år senare. Volymen inleds lakoniskt 

med ”Registratur”. Även i detta band förekommer handlingar angående allmänna 

regler och bestämmelser, hur räkenskaperna skall redovisas och när de ska skickas 

in. Vidare finns det specifikationer om hur växlar bör vara slutna av edsvurna väx-

lare, hur last skall beräknas, hur socker och tobak skall vägas, hur olika myntslag 

skall hanteras, och listor över förbjudna varor skall skickas in. Det som skiljer 

volym 13 från nummer sju är handlingar angående enskilda tulltjänstemän och 

deras befattningar, permissioner och pensioner. Dokumenten återspeglar hur tul-

len hade blivit en slags statlig inrättning med en allt mer omfattande verksamhet. 

 

Anno 1767: 

Angående tullfrihet 

12/8 Gode Isaac får fortsätta handelsman Eks tobaksspinnerie och bör således åtnjuta den tull-
frihet, som allmänna manufactur privilegierne dylika inrättningar tillägga 

 

Angående smuggling 

30/10 Lurendrägerier och tullförsnillingar, alfwarsam åtwarning at til deras – förekommande 
bruka all upmärksam 

7/12 Confiscations Journal, huru den hållas bör formulair communicerade 

 

Angående tulltjänstemän 

21/9 Bergström, Erich antagen till Extra sjötulls Besökare 

6/11 Erichson Olof jaktbåtsman anhåller afskjed 

20/11 Controlleuren Lundbeck antyd at förfoga sig til staden och rättel. skjöta sin syssla 
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Tullkammaren i Nyköping volym 1, protokoll 1757–1830 

Kommentarer angående tulltjänstemännens karaktär kan man vidare se i volymen 

för protokoll.46 I handlingen för personella berättelser för år 182947 kan man läsa 

en kort sammanfattning av karriären och vilka kvalitéer som ansågs vara viktiga i 

yrkesutövningen som tulltjänsteman. Nykter, skicklig och pålitlig verkar ha varit 

honnörsorden framom andra. Om följande personer får man veta bland annat att:  

Vaktmästaren C.M. Lindholm, född 1792, 16 tjänsteår, hade en årslön på 

133,16 [riksdaler]. Lindholm hade tidigare tjänstgjort som ordinarie vaktmästare 

vid ”Grislehamns tullkammare” innan han kom till Nyköping. I kolumnen för 

anmärkningar står det: ”Har under årets lopp visat en berömdvärd förbättring i de 

fel som honom förut till last lägo.” 

Roddarkarlen N. Sjöberg, född 1782, 21 tjänsteår, och även han hade en års-

lön på 133,16 [riksdaler]. Sjöberg hade tidigare jobbat som extra besökare vid 

landtullen i Nyköping, och från och med 1810 som roddarkarl vid ”tulljackten” i 

Oxelösund. Han bedömdes vara ”Nykter och pålitlig i sin tjenst. Skicklig sjöman 

och god hushållare.” Sjöbergs kollega C. Nyström fick liknande omdömen, förut-

om att han var en ”dålig hushållare”.  

Wåguppsyningsmannen E. Lindberg, född 1750 med sina 25 tjänsteår hade en 

årslön på 80 [riksdaler]. Om honom står det ”Oförmögen till tjenstgöring. Fattig.” 

Tullkammaren i Nyköping volym 17, inkomna skrivelser 1807–1814 

Nedslag bland dokumenten från 1800-talets början belyser påtagligt att vanligt 

förekommande handlingar i tullarkivens serie för inkomna skrivelser är cirkulär 

och kungörelser. Dessa allmänna direktiv har nu nästan uteslutande blivit tryckta 

handlingar i skillnad från de handskrivna under 1700-talet (det finns tryckta kun-

görelser också, men de är jämförelsevis få). Något som är frapperande är med den 

frekvens som dessa skickades ut; det måste ha rått en mycket febril aktivitet hos 

sjötullens överdirektör och hos överinspektörerna vid sjötullskamrarna. Man kan 

fråga sig huruvida alla berörda parter faktiskt läste dessa utskick, vilket inte alltid 

verkar ha varit fallet; vissa av cirkulären i volymen har förblivit ouppsprättade. 

I ett cirkulär från 17 juni 1811 uppmanas att förbudet mot utförsel av guld- 

och silvermynt från 27 april 1742 och 30 juli 1744 bör:  

… warda anslagne ej allenast å Sjö- och Bevakningstullkamrarne, wid hamnarne och å Tul-
larne, utan äfwen wid alla Lastage platser, Gränsetullar samt andre publique ställen, som fin-
nas tjenlige. I övrigt böra Tullkamrarne med yttersta noggrannhet waka öfwer deβe Författ-
ningars efterlefnad…   

 

                                                 
46 Volymen innehåller även dossierer om tullhusets syn- och besiktningsinstrument, mellan åren 1757–1824, 

1813–. 
47 Själva handlingen är daterad 2 februari 1830, Nyköpings tullkammare. 
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Tillsammans med cirkuläret hade man skickat de dokument som var tänkta att 

anslås på offentliga platser, men i stället hade de blivit direkt förpassade till arki-

vering. Dessa ”Circulaire-ordres Till Samtelige Sjötulls-kamrarne i Riket” berörde 

vitt skilda ämnen, men i regel är de mer allmänna i sin karaktär och innehåller 

förmaningar, uppmaningar och påminnelser, i skillnad från kungörelserna som 

ofta var mer konkreta i innehåll; de behandlade nya regler och förordningar som 

tullkamrarna skall införliva i sin dagliga verksamhet.  

I och med landtullens och accisens avskaffande 1810 var kronan nödgad att 

ersätta den förlorade intäkten. 

Den 11 oktober 1811 utkom 

således en kungörelse ”Angå-

ende Tullförhöjning och sär-

skilde Afgifter å wiβa Waror, 

til ersättning för Landtulls- 

och Accisinkomsten”.48 I 

kungörelsen finns en lista 

över inkommande och utgå-

ende livsmedelsvaror som 

berördes av förhöjda tullav-

gifter.  Apelsiner och citroner 

bland andra berördes av tull-

förhöjningen.  Dessa kungö-

relser innehöll ofta förtryckta 

kolumner som tjänade som 

exempel på hur uppbörden 

skulle redovisas; andra slags 

listor som skulle upprättas var 

tulltjänstemännens pensioner 

eller skeppens beskaffenhet. 

 

 

Cirkulären och kungörelserna i tullkammarens i Nyköping arkiv är en mycket 

rik källa för hur olika regler och förordningar utformades och utfärdades, vilka i 

sin tur säger en hel del om alla de nivåer i samhället som påverkades av import- 

och exporthandeln. Vidare visar de tydligt vilka varor som det handlades med vid 

den här tiden och vilka länder som handel idkades med. Man kan även följa de 

politiska och historiska växlingarna i dokumenten via förbuden eller tulltaxehöj-

ningarna som pålades vissa varor från särskilda länder vid olika tidpunkter. Det är 

                                                 
48 Dokument numrerad 98 i volymen för 1811–1814.  

Bild 3. Kungörelse angående förhöjd tulltaxa i samband 
med avskaffad landtull och accis.  
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onekligen en väldigt komplex bild av inte bara tullverket utan samhället som väx-

er fram ur cirkulären och kungörelserna.  

Efter år 1830 övergår arkivbildningen från tullkammaren i Nyköping till att bli 

tullanstalten i Nyköping-Oxelösund (1831–1981) och tullanstalten i Oxelösund 

(1879–1975).49 Båda dessa arkiv har en hel del innehållsrika serier, såsom skepps-

listor och konfis-

kationsjournaler, 

men en liten serie 

från den förra 

arkivbildaren som 

är värd att upp-

märksammas är 

personella berät-

telser som finns i 

huvudavdelning-

en för utgående 

handlingar.50 Vo-

lymen innehåller 

dels årsberättelser 

för åren 1831–

1886, dels perso-

nella berättelser 

1839–1885. Års-

berättelserna sät-

ter staden och 

dess invånare i en 

kontext under 

rubriken ”Nykö-

pings Sjötull-

kammares Berät-

telse om Handel, 

Näringar, Upp-

börd och Bevakning för år ....”. De personella berättelserna berör de anställda vid 

tullkammaren (anstalten) och emellanåt har man inkluderat en kort kommentar av 

uppförandet i tjänsten under rubriken Witsord. Både släktforskare och hembygdsfors-

kare kan vända sig till den serien för att bilda sig en uppfattning om hur livet kunde te 

sig i Nyköping vid den tidpunkten. 

                                                 
49 Arkiv SE/ULA/12513; Arkiv SE/ULA/12512. 
50 Det vill säga samma slags handlingar som i serien för protokoll vid Nyköpings tullkammare (jämför ovan). 

Tullanstalten i Nyköping-Oxelösund, B II b:1, personella berättelser 1839–1885. 

Bild 4. Förhöjda tulltaxor som ersättning för landtullsintäkter, berör-
de bland annat kreatur, ost, smör och trävirke. 
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Tullanstaltens i Köping arkiv 1936–198151 

I arkivets handlingar finner man en rad olika benämningar på tullinrättningen i 

Köping. Ömsom kallas den för tullanstalt, ömsom för tullkammare, benämningen 

tullstation dyker också upp. Det finns ingen enhetlig term i dokumenten utan 

namnet varierar med tiden. Arkivet är förtecknat under benämningen tullanstalten 

i Köping, även om det inte riktigt verkar motsvara tullverkets egen användning av 

ordet anstalt. Eftersom sjötullen i Köping uppges ha varit organisatoriskt under-

ställd tullkammaren i Västerås, har den inkluderats i den här vägledningen för att 

representera en ’mindre’ tullverksamhet (hierarkiskt sett). 

Tullanstalten i Köping inrättades för att bistå tullkammaren i Västerås som ett 

led i att bemöta den ökade handelstrafiken. Arkivet består av huvudavdelningarna 

A, som här kallas för redogörelsehandlingar; D, register och liggare; E, kor-

respondens; G, räkenskaper samt serie J, kartor och ritningar. Informationen som 

återfinns i serierna återkommer mångt och mycket i andra motsvarande tullarkiv, 

men handlingarnas tillhörighet i huvudavdelningarna är annorlunda indelade jäm-

fört med andra tullarkiv. Något som också särskiljer tullanstalten i Köping är kar-

torna som var ovanligt många. 

I den omfattande serien redogörelsehandlingar finner man många olika slags 

handlingar samlade. I skillnad från andra tullarkiv har arkivbildaren här buntat 

ihop debetlistor, skeppslistor och andra ekonomirelaterade listor tillsammans, med 

en någorlunda kronologisk ordning. I andra arkiv återfinns en del av listorna i 

serien för räkenskaper, medan de flesta av sjötullsarkiven innehåller någon form 

av skeppslista som vanligtvis finns i en serie under D. Skeppslistorna från tullan-

stalten i Köping återfinns alltså i huvudavdelning A. Med hjälp av redogörelse-

handlingarna kan man få en god bild över trafiken som förekom vid tullanstalten i 

Köping. Vill man veta mer om vad som försiggick vid Köpingstullen på ärendeni-

vå får man vända sig till serien för korrespondens och serien för konfiskations-

journaler. 

Tullanstalten i Köping A 1:9, redogörelsehandlingar 1943–1944 

I serien för redogörelsehandlingar hittar man diverse listor som redovisade månad 

för månad över de avgifter som man hade fått in, dels som debetlistor, dels som 

deponerade medel samt kassajournaler (kredit). I den sista typen av journal finner 

man bland annat redovisning av de dagsutgifter som tullstationen hade haft, ex-

empelvis städning, kostnader för tjänstebil eller andra deponerade summor. Dessa 

listor är främst kopior, originalen hade skickats till högre ort. 

En lite mer informativ typ av lista bland redogörelsehandlingarna är de som 

kallades för inkommande journal, som hade olika slags beteckningar beroende på 

vilken typ av uppgift de gällde, exempelvis Ink. Aa, Ab, Ac och så vidare. In-

                                                 
51 Arkiv SE/ULA/12781/1. Handlingarna för åren 1982–1991 finns i Arkiv SE/ULA/12781/2. 
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kommande journal Aa innehåller godsredogörelser som aviserats på förhand per 

post, medan i Ac fanns inkommande fartygsanmälningar med anteckningar om 

lasten som omfattades av ”befrielse från sjöfartsavgifter, om överskott av förnö-

denhets- och proviantartiklar m.m.”. Mycket av lasten som specificerades under 

dessa anteckningar berörde tobak i olika former (i.e. tobak, cigaretter, cigarett-

papper), spritdrycker och patroner, oftast placerade i ett plomberat skåp.52 Vidare 

finns det anteckningar om lastens och fartygets slutdestination och om det klare-

rats vid någon annan ort. Det var inte bara svenska ångfartyg som anlöpte till tull-

anstalten i Köping, i enstaka fall kom även utländska fartyg; exempelvis det tyska 

ångfartyget ”Allenstein” ankom 17/7 1943 från Riga under skepparen G. Schom-

martzs befäl, lastad bland annat med olika spritsorter, 50 st. cigarrer och 4300 kg 

tobak. Dessutom hade en fyr- och båkavgift på 158, 24 kronor erlagts den 22 juli. 

Ibland dyker det upp mindre väntade saker bland lasten; på det tyska motorfarty-

get Günther III fanns bland annat ”2 st. hundar”.53 Denna notering kan te sig lite 

udda, men var antagligen motiverad av alla de kungörelser som utkom från Kung-

liga Generaltullstyrelsen angående olika djursjukdomar som man skulle vara vak-

sam mot (handlingstyp som finns i serie E, se nedan). Dessutom finns det motsva-

rande journaler för utgående fartyg, med liknande anteckningar; däremot var de 

journalerna inte lika omfattande i antal. 

I volymen finns även en tullförrättningsjournal för åren 1943–1944, där tull-

medel enligt punkt i taxan redovisades. Där man kan exempelvis notera att ovan-

stående skepparen G. Schommartz hade betalat tullmedel 29 kronor enligt taxan 4.6.8.54 

I de utgående skeppslistorna får man kortfattat veta fartygets slag, namn, na-

tionalitet, fartygets ankomstort och last. För att alltjämt följa exemplet med det 

tyska ångfartyget Allenstein, kan man notera att avfärd skedde den 22 juli 1943, 

med en last som bestod av ”järnmalm, valssinter”. Dess destination var Danzig.55 I 

överlag kan man snabbt konstatera att exporten främst bestod av järnmalm, tack-

järn, timmer, papper och fältspat. Likaså kan man notera att det var så gott som 

dagliga fartygsavgångar från Köping till utlandet. 

För någon som är intresserad av fartyg och fartygshistoria är de utgående 

skeppslistorna och inrikes journalerna för ankommande och utgående skeppen en 

nästintill en outsinlig källa, och att göra en sammanställning av skeppens gång, så 

kallad ’boat spotting’, lär ge en mycket riklig skörd för entusiasten oberoende 

vilket sjötullarkiv man vänder sig till. Vidare ger skepps- och diverse redogörelse-

listor en god bild över handeln med export- och importvaror. 

Andra arkiv med omfattande skeppslistor är tullkammaren i Västerås, tullan-

stalten i Oxelösund, och i viss mån tullanstalten i Nyköping-Oxelösund. Värt att 

                                                 
52 Se exempelvis juli månadens inkommande journal Ac.  
53 17/9 1943 inkommande journal Ac. 
54 Tullförrättningsjournal för år 1943/1944, 22/7 1943.  
55 Utgående Skeppslista för år 1943/1944.  
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notera är att skeppslistor och inrikes journaler ibland kan vara fördelade på två 

separata serier, vilket är fallet med tullkammarens i Västerås arkiv. 

Tullanstalten i Köping A 1:37, redogörelsehandlingar 1970–1971 

Nedslag i en volym från början av 1970-talet visar att den primära handlingstypen 

som förekommer i serien är fortfarande redovisningsjournaler av olika slag. Där-

emot har dokumenten ändrat karaktär till att vara än mer inriktade på siffror; debi-

teringsavgifterna hade kodats om till sifferkombinationer som är så gott som intet-

sägande för den oinvigde (redovisningsnummer, serie, summa). Inte desto mindre 

kan man exempelvis konstatera att tullstationen i Köping hade levererat till tull-

verket en sammanlagd summa på 195 000 kronor för juli månad 1970. Precis som 

i början på 1940-talet finns det även redogörelser kostnaden för städning, tvätt och 

personalens läkarbesök, samt kassajournaler. Vidare kan man se avlöningssum-

man och avlöningslistor för personal, listor för obekväm arbetstid, vilka som har 

haft semester och vem som anställts som semestervikarie exempelvis under juli 

månad 1970. De anställdas avlöningskort med noteringar om avdragen skatt finns 

också att tillgå. Volymen innehåller även en del verifikationer för olika tjänstere-

sor som företagits av tullanstaltens anställda.  

Skeppslistor som har utgjort en viktig handling i tullverksamheten finns fort-

farande, men representerar inte en avgörande del av handlingarna i volymen. De 

har reducerats till blanketter där det på en sida finns listan över avgående fartyg, 

med avresedatum, ort och last som de primära uppgifterna. På blankettens baksida 

finner man de ankommande fartygen, där man har lagt vikt vid informationen om 

fartygets namn, slag, nationalitet och nettodräktighet. På det hela taget är innehål-

let i skeppslistorna fortfarande de samma, även om de har blivit något anonymise-

rade i och med att skepparens namn inte upptas överhuvudtaget, medan fartygets 

namn fortfarande noterades. Återigen kan man göra en slags kartläggning över 

vilken typ av varor som exporterades och till vilka länder. En snabb blick ger vid 

handen att ”stengods” verkar ha varit en vanligaste exportvarorna bland kol, olja, 

skrot och massaved, för att nämna några varor. Vidare kan man notera en viss 

koncentration av städer längs Östersjökusten som slutdestination, vilket måhända 

återspeglade en slags tidstypisk utrikeskommers. 

I överlag har handlingarna från åren 1970–1971 i volymen blivit mer inriktade 

på att vara just redogörelsehandlingar som skickades in till Kungliga Generaltull-

styrelsens ekonomibyrå och även dess statistiska sektion; reversal över insända 

handlingar till ovannämnda adressater bekräftar detta. De otaliga listorna som 

producerades vid de olika tullinstanserna i landet ger en god grund för statistiska 

uppgifter inom handel, sjöfart och givetvis tullavgifternas ekonomiska andel i 

statskassan, men för det sista bör man i första hand vända sig till serien för räken-

skaper. För att förstå vad som låg till grund för siffrorna i de olika redogörelserna, 
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kan man bland annat vända sig till handlingarna i serien för korrespondens, som 

innehåller dokument kopplade till själva verksamheten vid tullanstalten i Köping. 

Tullanstalten i Köping E 1:1, korrespondens 1936–1937 

Tullanstaltens serie för inkomna handlingar innehåller kungörelser, meddelanden 

och telegram som berörde den vardagliga verksamheten, samt korrespondens. 

Utskicken från Kungliga Generaltullstyrelsen, med dess olika direktiv, går som en 

röd tråd genom de flesta tullarkivens serie för inkomna skrivelser. Det är hand-

lingarna med enskilda ärendena som skiljer de olika tullarkiven åt, och på så sätt 

kan man få en någorlunda nyanserad bild av en tullverksamhet vid respektive in-

stans. Exempel på tillvägagångssättet kring utförsel av en last kan man följa i kor-

respondensen mellan aktiebolag C. M. Isakson i Stockholm och tullstationen i 

Köping, daterat till den 18 augusti 1936:  

Vi åberopa dagens angenäma telefonsamtal betr. Vetelastning per m/s ”Kullervo” och över-
sända vi härjämte en ny varuanmälan å den av Eder önskade blanketten. Vi hava ej ifyllt 
kvantitet och värde, då detta lämpligast kan göras när lastningen är färdig, då den difinitiva 
[sic] vikten kan utsättas. Detta bedja vi Eder godhetsfullt göra. Som vi meddelade Eder i tele-
fon hava vi sänt ombud till Köping, som skall närvara vid lastningen, och kunna Ni ju lämpli-
gen rådgöra med honom om lastningen och kontrollen. Utförelsebeviset emotse vi tacksamt 
oss tillsänt, så snart det låter sig göra. 56 

 

Brevets innehåll påminner i många avseenden om proceduren med uppbörden av 

sjötullen från 1600-talet; specifikation av lasten från exportören (varuanmälan), 

vikten av varans kvantitet och värde, och ombudet som skickades till tullstationen 

för att erlägga tullavgiften i samband med lastning. Vidare motsvarar de detaljer 

som förekommer brevet i mångt och mycket om de uppgifter som redogjordes i de 

olika listorna som finns i serien för redogörelsehandlingar (det vill säga serie G i 

andra arkiv). Likväl återspeglar brevet hur en-vanlig-dag-på-jobbet kunde te sig 

för tullstationens tjänstemän på olika nivåer från tullmästaren och neråt. I tullarki-

vens serier för inkomna handlingar finner man ofta att företag, och ibland privat-

personer, anhåller om tillstånd att få föra in eller ut sin last, vilket kan ge en viss 

inblick i företagets historia, vilka varor man importerade respektive exporterade 

och i vilka kvantiteter. Det kan även ge en uppfattning om handelns omfattning ur 

ekonomisk-historiskt perspektiv, i vissa fall ända upp till nationalekonomisk nivå. 

En annan typisk handling som återfinns i arkivet från Köpings tullanstalt är 

”kungörelser angående smittsamma sjukdomar m.m.” från Kungl. Majt:s och Ri-

kets Kommerskollegii. Dessa utskick innehöll information om smittsamma sjuk-

domar, ofta hos hus- eller boskapsdjur i olika länder, t.ex. springorm eller svin-

pest. De kunde likväl förklara länder fria från exempelvis mul- och klövsjuka. En 

kartläggning av just den här typen av kungörelser skulle ge en bild över hur van-

                                                 
56 Inkommen handling nummer 10, 1936. 
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ligt det var med utbrott och spridning av diverse sjukdomar i andra länder, före-

trädesvis Europa, under olika perioder. De visar också en bredd i arbetsuppgifter 

som en tullanstalt hade, som omfattade även en bevakning av landets gränser ur  

  

Bild 5. Kungörelse angående smittsamma sjukdomar och länder som förklarats fria från dito. 
Bild beskuren. 
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en miljö- och sjukdomsaspekt, något som kom att bli en allt viktigare uppgift 

vartefter för alla tullar. Kungörelserna är en fortsättning på liknande handlingsslag 

som man finner i tullkammarens i Nyköping arkiv, några århundraden senare. 

Ytterligare en viktig arbetsuppgift hos tullanstalten i Köping som genererat en 

avsevärd mängd handlingar var en annan slags bevakning; den som handlade om 

själva kontrollen av importgodset som resulterade i beslagtagning av smuggel-

gods, utfärdande av böter och dylikt. Dessa handlingar återfinns i serien G 2 för 

konfiskationsjournaler och verifikationer. 

Tullanstalten i Köping G 2:6, konfiskationsjournaler och verifikationer  

1953–195457 

Serien för konfiskationsjournaler och verifikationer från Köpings tullanstalt upp-

går till nio volymer och omfattar åren 1940–1965. Ett stickprov ur serien repre-

senteras här av volym sex. En snabb genomgång av volymens innehåll visar att 

handlingarna omfattar konfiskationsjournaler för åren 1953–1955 samt en bunt 

med diverse handlingar rörande olika tullförseelser för åren 1950–1954. 

Konfiskationsjournalerna är utformade som häften med förtryckta blanketter 

där olika uppgifter har fyllts i. De fungerade som redovisning för respektive kon-

fiskationsärende, men även från de rutinmässiga och kortfattade noteringarna kan 

man få fram en hel del information. Man får veta datum, vem förbrytaren är, för-

brytelsens beskaffenhet, beslagtagen egendom, dess kvantitet och värde. Vidare 

får man veta domens utslag och verkställighetsåtgärder. I vissa fall har man fyllt i 

särskilda anteckningar. Ett typiskt fall kunde se ut på följande vis (sammanställ-

ning från en konfiskationsjournal): 

 

Den 5 september 1949 blev Arthur Gehrke påkommen med försök till olovlig 

varuinförsel. De beslagtagna varorna bestod av 800 cigaretter, 1,3 kg kakaopulver, 

3,6 kg rostat kaffe samt 0,7 liter sprit. Den sammanlagda tullavgiften för dessa 

varor var 84,37 kronor. Underrätten dömde honom den 14 oktober 1949 att betala 

böter på 225 kronor. Arthur Gehrke efterlystes följande dag, en efterlysning som 

återkallades senare samma månad. Några böter betalade han aldrig trots indriv-

ningsförsök i augusti 1951. De beslagtagna varorna såldes sedermera och under 

särskilda anteckningar får man veta att ärendet avslutades med en ”skrivelse till 

KGT den 20/10 1952 med anhållan att få avföra böterna. Målet slutredovisat.”58 

 

Cigaretter och sprit var de avgjort vanligaste smuggelgodsen. En udda beslagta-

gen vara som dyker upp i en handling var en ”konstsilkestrumpa”.59 En ytlig 

genomgång av de konfiskerade varorna ger intrycket av att bötesbeloppen var 

                                                 
57 Sic på volymens rygg, innehåller även konfiskationsjournal för år 1955, samt dokument 1950–1954. 
58 Köping Tullkammares Konfiskationsjournal år 1953, ärende nummer 6 år 1949/1950.  
59 Köping Tullkammares Konfiskationsjournal år 1953, ärende nummer 8 år 1949/1950.  
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fastställda enligt vissa bestämmelser, och synen på olovlig varuinförsel ter sig ha 

varit synnerligen sträng i början och mitten på 1950-talet. Vidare finner man i 

konfiskationsjournalerna enstaka fall där förbrytelsens beskaffenhet uppgavs vara 

”våld å tjänsteman”, vars på påföljd var 100 kronor i skadestånd.60 I början av 

konfiskationsjournalerna finner man även handlingar som kallas för balanslängd 

över tullmål, där man kan se namnet på svarande åtföljt av anteckning, exempel-

vis om en efterlysning eller en indrivning gett resultat eller inte. 

Utöver konfiskationsjournalerna fanns det en tjock bunt hopbundna papper i 

volymen. Den innehåller en brokig skara handlingar, det mesta är korrespondens, 

tjänsterapporter, efterlysningar, återkallande av efterlysningar, bötesavier, urklipp 

ur tidningar om tullauktion av beslagtagna varor, stämningar, förteckningar över 

åtal (tullmål) vid Köpings rådhusrätt med mera. Dessa dokument visar tydligt hur 

en enda förseelse kunde generera ett antal nya handlingar och man kan delvis följa 

ärendets gång hos olika instanser.  

Tullanstaltens i Köping konfiskationsjournaler ger onekligen ett avbrott i de 

annars så ordentliga uppvisningarna av redovisning och administration. När dylika 

brottsmålsrapporter ingår i andra tullarkiv återfinns de också i regel som en un-

deravdelning till serien för räkenskaper. Tullkammaren i Västerås samt tullanstal-

terna i Nyköping-Oxelösund och Oxelösund är andra tullarkiv med nämnvärd 

mängd konfiskationsjournaler. 

För att få ytterligare en nyanserad bild över skådeplatsen för alla de händelser 

och handlingar som tullanstalten i Köping genererade i Kungliga Generaltullsty-

relsens tjänst, kan man vända sig till serien J där ritningar och kartor finns.  

Tullanstalten i Köping J 1, ritningar över tullhuset 1952–1961  

I tullanstaltens i Köping arkiv finner man ett tämligen omfattande material med 

ritningar (J 1) och kartor (J 2). Ritningarna är över 50 till antalet, och härstammar 

i första hand från en period mellan 1952–1961. De flesta av skisserna är utkast 

som var kopplade till ombyggnationen av tullhuset i Köping. De innehåller plan-

ritningar över olika våningar, fasader, snickeridetaljer över trappan, dörrar, skåp 

med noggranna mått, kokvrå, möbler, möbleringsförslag med mera.61 Några av 

ritningarna visar utkast till hur rummen var tänkta att fördelas till olika funktioner 

inom tullanstalten; exempelvis kameralexpedition, tullförvaltare, tullöveruppsy-

ningsman, packhus, arkiv och laboratorium. Man kan få en mycket god bild över 

hur tullhuset i Köping var tänkt att se ut, både ut- och invändigt. Dessutom fanns 

det en vaktkiosk kopplad till tullhuset; några av ritningarna berör den.   

Utöver utkasten med arkitektoniska planer finns det enklare några kartor som 

visar Köpings hamn med djupmått och tullklareringsområdena utmärkta. På sam-

                                                 
60 Köping Tullkammares Konfiskationsjournal år 1955, ärende nummer 24 år 1954.  
61 Ritningarna och kartorna är förtecknade på dokumentnivå och kan sökas i Nationell Arkivdatabas, sökord: 

tullanstalten i Köping [2011-05-18].  
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ma karta kan man notera tullhusets läge för år 1932 och hur den hade flyttats.62 

Vidare finns det några situationsplaner som placerar tullhuset i dess omgivning 

och tomtmarken. Dessutom finns enklare ritningar/kartor som visar förslag till 

industrispår i tullhusområdet.  

Tullanstalten i Köping J 2, övriga kartor och ritningar 1939–1945, 1967–1972 

Avdelningen för kartor innehåller ca 40 stycken dokument. Dels finner man segel-

led, dels kartor över tillfälliga farleder, neutralitetsleder och devieringsbanor. De 

flesta av kartorna är från andra världskriget och föreställer andra områden än just 

Köpings farvatten. Majoriteten visar passager vid Öresund, Kämpingebukten, 

Falsterboområdet, områdena kring Öland och västkusten. Vidare finns översikts-

kartor över Östersjön och Nordsjön. Ett sjökort över Umeå stads hamnområde har 

också hittat sin väg till arkivet.63 

Några av de lite mer oväntade kartorna är de som visar minerade farvatten 

över vitt skilda områden. En karta föreställer södra inloppet till Öresund med mi-

neringar och spärr markerade, en annan visar mineringar i Höllviken-

Falsterbokanalen-Kämpingebukten och men också hur mineringarna i södra Kvar-

ken var utplacerade finns att se.64  Samtliga bilder är från 1944/45. Deras kontext i 

Köpings tullarkiv är för närvarande något av en gåta. 

Andra tullarkiv som har likande ritningar över tullhus och kartor/skisser över 

hamnområden i större utsträckning är de från tullkammaren i Västerås respektive 

Örebro samt tullanstalterna i Nyköping-Oxelösund, Oxelösund och i viss mån 

Uppsala (tullhuset, som även har några fotografier). De flesta arkiven från gräns-

tullarna i Dalarnas län innehåller någon volym med ritningar över tullhuset. 

 

Tullexpeditionens i Östhammar arkiv 1830–193165 

Bland tullarkiven finns en arkivbildare som härstammar från en tullexpedition, 

nämligen den i Östhammar, som ligger vid Upplandskusten. Vidare fanns det 

även en tullstation i Skutskär och Harnäs, och en tullkammare i Öregrund;66 samt-

liga nivåer av tullverket fanns alltså representerade vid den uppländska kusten. De 

två senare arkiven, särskilt tullkammaren i Öregrund, är något större i omfång, 

vilket är en återspegling av att den var organisatoriskt sett överordnad och därmed 

hade ett större ansvar. I tullexpeditionens i Östhammar arkiv finner man serierna 

brevkoncept, tulljournaler, postböcker, inkomna skrivelser samt diverse räken-

skapsböcker och -journaler. 

                                                 
62 Karta 0001:00001.  
63 Även kartorna i serien J 2 är förtecknade på dokumentnivå och sökbara på Nationell Arkivdatabas, sökord: 

tullanstalten i Köping [2011-05-18]. 
64 Karta 0012:00009. 
65 Arkiv SE/ULA/11596. Nota bene, i de äldre handlingarna används ordet tullkammare i första hand, medan 

de yngre handlingarna använder termen tullexpedition. 
66 Arkiv SE/ULA/11603; Arkiv SE/ULA/11602. 
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Tullexpeditionen i Östhammar volym 1, brevkoncept 1830–1905 (med luckor) 

Med koncept i arkivsammanhang menas oftast avskrivningar av original av utgå-

ende handlingar, i regel korrespondens. När det gäller tullexpeditionen i Östham-

mar finner man i serien brevkoncept ett antal brevböcker som innehåller samman-

fattningar av utgående korrespondens med vilka de ställts till, innehåll och datum, 

som ett slags utförligt diarium. Brevböckerna omfattar spridda år, från 1830 fram 

till 1931. Majoriteten av brevkoncepten visar utgående handlingar ställda till 

Kungliga Generaltullstyrelsen enligt ett särskilt upplägg, givetvis med tillhörande 

variationer. Exemplet nedan är daterat till 4/9 1905:  

Tullexpeditionen i Östhammar får härmed vördsamt öfverlemna reversal å till Riksbankens 
Kommissionsanstalt och Kungl. Generaltullstyrelsens giroräkning nr. 1 insända:  

Tullmedel.... 34:-  
Fyr- och båkavgift .... 85:- 
Skogsvårdsmedel.... 87:-  
Summa kronor 206:-67 

 

Gör man ett nedslag ytterligare 60 år tillbaka i tiden, till 1840-talets ”brefbok”,68 

finner man liknande sammanfattningar av utgående korrespondensen och dess 

innehåll. Det framgår tydligt i brevböckerna att redovisning av olika slags upp-

börd och förpassningar skedde med största noggrannhet och månatligen, något 

som påminner om direktiven som finns bland de inkomna skrivelserna i tullkam-

marens i Nyköping arkiv. Vidare kan man hitta motsvarande brevkoncept i tull-

kammarens i Nyköping arkiv, vilket också visar hur tullverkets strama tyglar hade 

ett genomslag ända ner till handlingsnivån under en väldigt lång tid.69  

Dessutom skickade man brev från Östhammars tullexpedition även när det 

inte hade förekommit någon trafik att redovisa avgifter för: ”... någon trafik under 

berörde månad vid tullkm icke egt rum samt att följaktligen, någre flere journaler 

ej äro att härifrån insända”, daterat 10/3 1843.70 Ännu kortare sammanfattningar 

av utgående post för åren 1885-1909 finns i serien för postböcker, som är listor 

över vad som skickats till vilken adressat och portokostnaden.71 

Tullexpeditionen i Östhammar volym 3, inkommande och utgående journaler 

1901–1905, 1921–1930 72 

Såsom framgår i sista citatet ovan utgjorde journaler en given del av verksamhe-

tens dokumentering. Serien inkommande och utgående tulljournaler innehåller en 

volym med skepps- och debiteringslistor, som kolumnvis redovisar för skepparens 

                                                 
67 Volym 1, brevkoncept: Brefbok åren 1904 o 1905. 
76 Volym 1, brevkoncept: Östhammars Bevaknings Tullkammares Brefbok för år 1852,1853,1854. 
69 Tullkammaren i Nyköping volym 2, brevkoncept, 1709–1728, 1760–1773. 
70 Volym 1, brevkoncept: Tullkammarens i Östhammar Bref-bok för år 1842, 1843 och 1844–1846.  
71 Tullexpeditionen i Östhammar, volym 4, postböcker 1885–1909. 
72 Sic på volymomslaget. 
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namn, fartygets beskaffenhet och namn, hemort/land, ankommande från eller av-

gående till, tontal för ångfartyg eller segelfartyg, fyr- och båkavgift, lastens inne-

håll, anmärkningar och bevakningsåtgärder.73 Östhammars tulljournaler omfattar 

åren 1880 fram till 1925, med luckor. I de äldre listorna finns även en kolumn för 

”Märkrullans” datum och nummer.74 I överlag kan man konstatera att ju yngre 

lista desto fler kolumner (i.e. i detta arkiv). Journalerna för inkommande trafik är 

få till antalet, volymen består i första hand av journaler för utgående trafik. Expor-

ten bestod oftast av stångjärn, tackjärn och järnmalm, medan importen verkar ha 

mest bestått av livsmedel. Särskilt äldre skeppslistor visar tydligt hur mått kan ha 

olika betydelse under olika perioder, här redovisas de i tontal, medan under äldre 

perioder utgjorde skeppets längd eller vikt också en del av tullavgiften (tabell 1 

nedan). 

Dessutom finns det en konfiskationsjournal för augusti månad år 1896 i vo-

lymen. Den ger en inblick i ärendet där skepparen O.J. Andersen inte hade anmält 

lasten. Delvis finns det anteckningar om vilka böteslopp och varför, samt anteck-

ningar som skickats till Kungliga Generaltullstyrelsen och notering om do-

mens laga kraft: 

 

Confiscations-journalen tredje augusti 1896  

No 1. Skepparen O.J. Andersen förande engelska, i West-Hartlepool hemmahörande ångfar-
tyget ”Alverton” om 1074,32 ton, af Östhammars Rådstufvurätt dömd, att för förseelsen mot 
Tullstadgarna böta: för obehörigt inlöpande i annan hamn än vid tullplats 50 kronor, för inta-
gande af last utan föregående anmälan hos vederbörande tullförvaltning 10 kronor samt för 
det han från lastningsort afgått utan att hafva i tullpasset erhållit anteckning om intagen last 
50 kronor eller tillhopa 

Summa 110 [kronor] Fastställda böter75 

 

 

Volymen för kassajournaler innehåller kortfattade förteckningar över de må-

natliga kontanter man fått in i tullmedel, fyr- och båkmedel samt skogsvårdsme-

del. Bland kassajournalerna förekommer även ’kvitton’ för olika inbetalda eller 

utfärdade avgifter.76 
 

                                                 
73 Kolumnerna är beroende på listtyp, d.v.s. om det är debiterings- eller skeppslista. Vidare påverkar årtal 

vilken typ av ”blankett” som det redovisas i, med förtryckta kolumner.  
74 Volym 3, Inkommande och utgående tulljournaler: Östhammars Tullkammares Skepplista öfver till Utrikes 

ort afgångne fartyg år 1881–1899. 
75 Volym 3, Inkommande och utgående tulljournaler: Östhammars Tullkammares Skepplista öfver till Utrikes 

ort afgångne fartyg år 1881–1899. 
76 Volym 11, kassajournaler 1906–1922. 
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Gränstullen 

Gränstullstationerna i Dalarna låg som ett pärlband mot den norska gränsen (karta 

1, s. 36). Arkivens storlek varierar, där tullstationen i Flötingen respektive Rör-

bäcksnäs har genererat ansenliga mängder handlingar, medan andra arkivbildare 

upptar något färre hyllmeter, såsom tullstationerna i Grundforsen, Gördalen, 

Kroksätra,77 Storsjön och Sörsjön. Däremot kan man se en uttalad konkordans 

mellan serierna som förekommer. Föga förvånande motsvarade dessa gränstulls-

serier till stor del även de som förekom i sjötullarkiven; båda var tullverksamheter 

som hade gemensamma, övergripande funktioner, om än med något olika ut-

gångspunkter. Utgående inklusive koncept och framför allt inkomna handling-

ar/skrivelser bildar återigen de största serierna, likaså var handlingar som faller in 

under huvudavdelningen för liggare och register (D) vanliga. Räkenskaper (G) 

förekommer också, men i avsevärt mindre omfattning än de som finns i sjötullens 

arkiv. Räkenskapernas blygsammare omfång kan förstås i ljuset av att gränstul-

lens verksamhet gick till stor del ut på bevakning och kontroll av gränsområdet, 

utöver tulluppbörden. Vidare kan man notera att många av gränsstationernas arkiv 

har serien H, som i regel består av ritningar över tullstationshuset. 

Det är handlingar i serierna D och H som utmärker gränstullarkiven från 

andra tullarkiv. Gränsbevakningsuppdragen gav upphov till dagböcker som ger 

inblick i hur verksamheten på en tullstation i Dalarnas län kunde ta sig i uttryck. 

Ritningarna över tullstationshusen kan vara av intresse dels för hembygdsforskare 

och dels för den arkitektoniskt intresserade. 

Eftersom gränstullarkiven från Dalarnas län är synnerligen homogena i sina 

serier och handlingar, samt organisationsnivån är genomgående den samma, tull-

station,78 har en av dessa valts ut att representera gränstullen i den här vägledning-

en; nämligen tullstationen i Gördalen.  

  

                                                 
77 På kartan står det Kroksätern, eftersom det verkar vara den benämning som används numera. 
78 Förutom den som kallades gränsposteringen vid Sörsjön. Däremot avviker dess serier och handlingar inte 

från de övriga tullstationerna, varmed en genomgång av dem inte skulle tjäna något särskilt syfte än att be-

kräfta beskrivningen av gränstullarkiv. 
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Tullstationens i Gördalen arkiv 1897–196279 

Arkivet består av serie B för koncept, avdelning D med dagböcker och inventari-

er, serie E med inkomna skrivelser, serie F för inkomna dagboksutdrag, serie G 

för räkenskaper samt serie H som innehåller ritningar. Återigen utgör serien för 

inkomna skrivelser den största (sammanlagt 15 volymer). Utdrag ur handlingar i 

volym två och nio har inkluderats för att belysa verksamheten vid tullstationen i 

Gördalen i början av 1900-talet och under andra världskriget. För att få veta vad 

                                                 
79 Arkiv SE/ULA/10354. 

Flötingen 

Storsätern 

Gördalen 

Sörsjön 

Grundforsen 

Karta 1.  Dalarnas län med tullstationerna mot den norska gränsen. Pilarnas läge är ungefärliga. 

Rörbäcksnäs 

Kroksätern 
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som konkret kunde hända vid en gränsstation kan man även vända sig till serierna 

koncept och dagböcker, även om dokumenten i sig är sparsmakade i fråga om infor-

mationsmängden. 

Tullstationen i Gördalen E:2, inkomna skrivelser 1903–1907  

Nedslag i volym nummer två som omfattar åren 1903–1907 visar att de dokument 

som påträffas är förhållandevis lika de som finns i andra tullarkivens serie för in-

komna skrivelser. Här finns återigen kungörelser, telegram och rundskrivelser 

som avser ändringar i tulltaxan, hur olika varor skall redovisas och benämnas, 

föreskrifter angående skeppsmätning, införsel av idisslande djur och förhöjd 

sprittull, för att nämna några ärenden. En del av kungörelserna som förekommer 

lär knappast ha berört tullstationen i Gördalen specifikt, eftersom dess läge intill 

gränsen mot Norge inte omfattade alla ämnen som utskicken faktiskt behandlade. 

Om inte annat kan man konstatera att Kungliga Generaltullstyrelsen var aktiv i sin 

informationsspridning. Bland dessa officiella och övergripande dokument hittar 

man även handlingar av mer individuell karaktär som i första hand omfattade per-

sonal. Dessa brev berörde ofta bifall eller avslag till anställning, beviljade tjänst-

ledigheter och specificeringar angående tjänsteutövningen. 

Många av rundskrivelserna från den här tidsperioden var en slags manual eller 

förteckning över hur varor skulle benämnas i tulltaxan. Varubeskrivningen var 

ofta upprättad i alfabetisk ordning. Ett axplock ur Kungl. Generaltullstyrelsens 

Rundskrivelse nummer 58, daterad till 6/4 1903 får man veta att följande varor 

skulle benämnas enligt nedanstående: 
... 

Kakao, osockrad, i block = Chokolad 

”Spemann’s Kunsthistorisches Sammel-Buch”, afsedd för samlande af konstnärliga illust-
rationer och dylikt = Album 

Necessairer, fackinredda, mjuka af skinn eller väf = Väskor 

S.k. Ögonblicksslutare, afsedda att, fästande framför objektivet i en kamera, användas vid 
ögonblicksfotografering = Fotografikameror och delar däraf. 

 
       … 
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Bild 6. Rundskrivelse angående varans benämning. 
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Några av de inkomna breven är specifikt ställda till tullstationen i Gördalen och 

ger prov på de ärenden som berörde verksamheten vid den norska gränsen. Ett 

brev från Falu tullkammare innehåller följande uppmaning: 

Till Tullstationen i Sv. Lördalen80 

Med anledning af föreskriften i § 44 mom. 3 nya tullstadgan af den 1 juli öfversändes häri-
jämte 2 st. hvisselpipor för att tillställas inom posteringen stationerade gränsridare i den för 
användning i tjänsten, den böra desamma upptagas uti vederbörande inventarieförteckning.  

Falu Tullkammare den 13 september 190481 

 

Likväl skulle gränstullarna redogöra för de tullfria varor som införts till Sverige: 

Till Gränsstationen i Sv. Lördalen 

På uppdrag af chefen för Kungl. Generaltullstyrelsens Revisionsbyrå vill tullkammaren här-
med anmoda Eder att skyndsamligen hit insända uppgifter om den kvantitet af hvarje varu-
slag, som under år 1905 till Eder tillhörande gränsposteringsdistrikt från Norge införts tullfritt 
antingen på grund af gällande tulltaxa eller på grund af § 2 i Kungl. Förordningarna den 13 
maj 1904 och den 12 maj 1905, och som ej blifvit i tulljournalerna upptagna.  

Falu tullkammare den 6 oktober 190682 
 

Dessutom finner man korrespondens från andra gränsstationer, här ett brev från 

den i Flötingen:  

Anhålles härmed att Ni, i händelse av några Norrmän därnerifrån skola hit opptill Flötingen 
på timmerkörning, underrättar dem om, att inga hästar numera får införas till riket i och för 
arbete, utan deponering av tullbeloppet, enl. Kungl. Generaltullstyrelsens Rundskrivelse den 
21/10 1901. 

I så fall bör också hästarna tullbehandlas vid Sv. Lördalens gränsstation samt förpassas hit 
från Gränsstationen i Stöa [?].  

Flötingens gränsstation den 17 okt. 190683 
 

Det var inte vem som helst som kunde bli gränsridare, utan det fanns särskilda 

kvalifikationer som krävdes: 

Till gränsridaren m.m. A.M. Jansson, Svenska Lördalen, Särna 

Härmed återställes Ola Germundson Bäcks ansökning för vinnande af anställning som e.o. 
gränsridare i Tullverket, och anmodas Ni tillställa honom handlingarne med förmälan, att jag 
ej kan med mitt förord vidaresända desamma till Kungl. Generaltullstyrelsen, alldenstund 
Bäck, som endast uppvisat norskt skolbetyg, ej han anses besitta den reglementerade kunska-
pen i svenska språkets läsning och skrifvning, som fordras för anställning i Tullverket. 

                                                 
80 I de tidigaste handlingarna finner man benämningen Svenska Lördalen, medan i de yngre handlingarna 

används namnet Gördalen istället, vilket är också det sökord som ger resultat om man vill hitta platsen på en 

enklare karta.  
81 Inkommen handling nummer 40, 1904. I volymen för inventarier, förvisso för åren 1927-1953, finner man 

mycket riktigt att visselpipor utgjorde en del av gränsstationens i Gördalen inventarier. Tullstationen i Görda-

len, D III A:1, inventarie- och persedelförteckningar 1927-1953.  
82 Inkommen handling nummer 30, 1906.  
83 Inkommen handling nummer 33, 1906.  
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Kvitto från Bäck öfver handlingarnes emottagande införväntas.  
Arvika den 5 april 190784 

Tullstationen i Gördalen E:9, inkomna skrivelser, 1935–1944  

En jämförande genomgång av inkomna skrivelser av något yngre datum visar att 

handlingarna består nästan enbart av kungörelser, rundskrivelser och formulär 

med anvisningar om hur och när olika uppbörder skulle redovisas, lediganslagna 

tjänster inom tullen samt enskilda ärenden som berörde tullstationens anställda. 

Det är återigen en uppvisning av en mycket aktiv Kunglig Generaltullstyrelse och 

dess frekventa anlitande av postens tjänster. 

Bland de nästintill slentrianmässiga myndighetshandlingarna finner man en 

del ärenden som står i bjärt kontrast. Ett meddelande från Gränstullkammaren i 

Karlstad till Tullstationen i Sv. Lördalen, Särna, från den 17 november 1936 låter 

meddela följande: 

Till Eder kännedom meddelas härmed, att Statens Växtskyddsanstalt medgivit att bestämmel-
serna i § 1, 3 och 4 i Kungl. kungörelsen den 6 mars 1936/nr 50/ angående införsel av levande 
växter och växtdelar m.m. icke må utgöra hinder för hrr Sakris Sakrisson, K.J. Halvarsson, 
Johan Emretsson och Emil Gudmundsson i Gördalen [sic], Särna, att till riket införa envar 25 
kg. kålrötter och 10 kg. morötter från Lördalen i Trysil/Norge/ över tullstationen i Sv. Lörda-
len.85 

 

Andra meddelanden som var ställda till tullstationen i Gördalen ger intryck av att 

dess tjänstemän utövade en ovanligt hög grad av nit; exempelvis en ”överdebite-

ring” med 1:50 kronor av ett parti morötter som borde ha betraktats som tullfritt 

påtalades från Gränstullkammaren i Karlstad.86  

Ett mått av mindre nit i tjänsten beordrades i samband med ”det nordiska in-

terparlamentariska delegerademötet i Stockholm” under augusti månad 1938. 

Gördalens tullstation fick, precis som andra tullstationer, brev från Gränstull-

kammaren i Karlstad med uppmaningen att vara mer tillmötesgående än vanligt 

på anmodan från sekreteraren i Riksdagens interparlamentariska grupp:  

…Härmed får jag vördsamt hemställa, att de danska, finska, isländska och norska riksdags-
män med åtföljande damer ... vid inresa till Sverige mot uppvisande av vederbörligen utfär-
dade legitimationskort ... måtte komma i åtnjutande av de lättnader i avseende å tullvisitation, 
som författningsenligt må medgivas…87  

 

Ärendets till synes delikata natur understryks av ytterligare två inkomna handling-

ar där ”största möjliga tillmötesgående vid tullvisitationen” beordrades.88 Likväl 

återspeglar dessa handlingar en av de uppgifter som ingick i gränstullarnas upp-

                                                 
84 Inkommen handling nummer 16, 1907. 
85 Inkommen handling nummer 46 (20/11 -36).  
86 Inkommen handling nummer 51 (8/12-37 [sic]). Meddelandet daterat den 4 december 1936.   
87 Inkommen handling nummer 29 (30/7-38).   
88 Inkomna handlingar nummer 29a och 29b (30/7).  
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drag, nämligen legitimationskontroll, något som skulle komma att bli ännu vikti-

gare om några år. 

Utöver de allmänna kungörelserna som skickades ut till samtliga tullstationer, 

ger handlingarna i volymen ett intryck av att tullstationen i Gördalen passerades 

av privatpersoner snarare än att det skulle ha skett handel över gränserna i någon 

större omfattning. Rundskrivelserna handlar mycket om regler kring in- och utför-

sel av hästar, livsmedel, diverse motorfordon och från och med 1939 även bränsle.  

Andra världskriget sätter sina spår i handlingarna, särskilt från och med 1941. 

I dokumenten tog det sig i uttryck exempelvis genom indragna semestrar för ökad 

bevakning av gränsen, diverse utförselförbud av bland annat valuta, livsmedel och 

flygfotografier, skärpta kontroller vid införsel av ammunition och skjutvapen samt 

att gränsbevakningstjänstemännen fick utökade befogenheter att ”passera militära 

kontroller och spärrar” om denne var klädd i uniform och uppvisade ett särskilt 

tjänstetecken.89 Tullmyndigheterna mot norska gränsen uppmanades att samverka 

med polismyndigheterna.90  

Under 1941 dras flera tullstationer in, däribland Gördalen, på grund av eko-

nomiska skäl. Även om ett dylikt beslut hade tagits verkar det, på basen av arkiv-

handlingarna, som att verksamheten fortgick i andra former, framför allt i funk-

tionen som passkontroll.91 Tullstationen i Gördalen hade nu blivit en gränsmyn-

dighet,92 vilket återspeglas av de inkomna skrivelserna som alltmer innehöll för-

teckningar över diverse suspekta och misstänkta personer som man antog att reste 

med falska pass. Man kan fråga sig hur stort allvar som brukades av gränsbeva-

karna i sitt nya uppdrag då landsfogden i Värmlands län lät meddela följande:  

... Det har emellertid förekommit, att bevakningspersonal icke iakttagit tystnadsplikten. Där-
jämte har det vid någon bevakningsavdelning förekommit, att bevakningsmanskap låtit fotografe-
ra sig tillsammans med bevakningsmän från Norge eller med flyktingar från Norge. Detta bör natur-
ligtvis inte tillåtas....93  

 

Trots tullstationens nya inriktning, fortsatte cirkulären och kungörelserna från 

Kungliga Generaltullstyrelsen att trilla in i minskad men ändock oförtruten takt 

under 1943 och 1944, men de innehöll dessutom direktiv som berörde patrulle-

ringen av de svenska gränsområdena. Bland dessa handlingar fanns bland annat 

föreskrifter om hur gränsbevakningen skulle rapporteras in,94 något som generera-

de arkivhandlingarna som man finner i serie D, nämligen dagböckerna. 

 

 

                                                 
95 Inkommen handling nummer 55 (1/6-40).   
90 Inkommen handling nummer 90 (9/11-40).   
91 Se exempelvis inkomna handlingar nummer 80–87 (11/11-41 t.o.m. 27/11-41).   
92 Inkommen handling nummer 24 (31/3-42).   
93 Inkommen handling nummer 51 (26/9-42).   
94 Exempelvis inkommen handling nummer 1 (5/1-43); inkommen handling nummer 3 (7/1-43).  
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Dagböcker 

Individuella dagböcker för de som arbetade vid gränstullen ingick i deras tjänste-

uppdrag; ”i enlighet med § 200 af gällande tjänstgöringsreglemente” som det står 

på de förtryckta häftena. Här finner man redovisning av arbetsuppgifterna ända 

ner på timnivå, även om redogörelserna i sig är ganska översiktliga. Förklaringen 

till de noggranna rapporterna finner man bland de inkomna handlingarna, där det 

framgår i rundskrivelser från Kungliga Generaltullstyrelsen att bland annat avver-

kade sträckor och färdsätt måste redovisas.95 Dagboksserien uppgår till två voly-

mer, med luckor. Luckorna i serien för koncept och dagböcker sammanfaller nå-

gorlunda, medan andra serier är så gott som kompletta (framförallt serien E). 

Tullstationen i Gördalen D 1 A:1–2, dagböcker 1911–1943; 1944–1954 

Dagböckerna var specifika häften där den enskilde tulltjänstemannen skulle redo-

visa vilka områden som patrullerats, hur många mil och färdsätt (fots, skidat, cy-

kel och så vidare). Det är inte särskilt mycket personlig information som kan ur-

skönjas i dessa dagböcker, utan de ger snarare ett intryck av att patrulleringsjobbet 

många gånger var en ganska ensam syssla (alternativt självständigt).  

I gränsridaren P. M. Sörlunds dagbok för åren 1913–1914 finner man att pa-

trulleringen skedde främst i närområdet i Dalarna, och ibland fram till riksgrän-

sen. Dessutom finns anteckningar om när man på tullstationen mottagit författ-

ningar och föreskrifter, det vill säga de handlingar som återfinns i inkomna skri-

velser. Vidare kan man läsa hur dessa dagböcker inspekterades av högre tjänste-

män. Från den 19 februari 1913 finns följande anteckning i hans dagbok: ”Besökt 

posteringen. Inspekterat Sörlunds tjänstehäst m.m. samt granskat dagboken utan 

anmärkning. P. Berg”. 

Dagböckernas upplägg och innehåll förändrades knappt under de kommande 

årtiondena, men man kan notera att under 1930-talet och framåt blev det allt vikti-

gare att redovisa hur många mil som man patrullerat med automobil, medan ko-

lumnen för anteckningar om mottagna föreskrifter inte längre ingick i den obliga-

toriska redovisningen.  

Tullstationens i Gördalen nya roll att agera som gränsbevakning under andra 

världskriget lämnade ytterst knapphändiga spår i dagböckerna; i tulltjänsteman-

nens F. O. Gardsiös dagbok för år 1942, finner man anteckningar om ”(1 flyk-

ting)” från den 1, 17 och 29 juni. Den 1 och 17 juni hade dessutom varit Gardsiös 

”Fridag”. Under juli månad hade antalet flyktingar ökat till sammanlagt 13, men 

återigen redovisas dessa inom parentes. Samme Gardsiö hade under sin bevakning 

vid posteringen den 6 november 1944 visiterat och avvisat sammanlagt sex norr-

                                                 
95 Se exempelvis inkommen handling nummer 56 (24/5-37).  
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män inom loppet sju timmar.96 Den 29 maj 1945 färdades han tillsammans med 

Landsfiskalen till rikgränsen i bil ”för ordnande av tyska flyktingars avvisande”.97  

Vill man veta lite utförligare hur arbetet kunde te sig vid gränsposteringen i 

Gördalen under tidigt 1950-tal kan det löna sig att läsa dagböckerna författade av 

gränsuppsyningsmansaspiranten Helge Brindt, från och med 1951 gränsuppsy-

ningsman, som emellanåt ägnade redovisningen av sina arbetsuppgifter några fler 

rader än ’bevakning vid tullstation’.98  

För äldre dagboksnoteringar från gränsstationerna kan man även vända sig till 

en volym i tullkammarens i Falun arkiv.99 Tullkammaren i Falun var den närmaste 

överordnade enheten för gränsstationerna fram till 1922, som därefter låg under 

Gränstullkammaren i Karlstad.100 I volymen finns tjänsteanteckningar liknande de 

som finns i dagböckerna från olika gränsstationer och även förteckningar över de 

personer som respektive gränsridare hade anträffat landvägen och vad de fört in 

från Norge till Sverige. Således kan man notera att klockan tre på eftermiddagen 

den 29 februari 1896 hade gränsridaren Hans Erik Larsson, tjänstgörande vid tull-

stationen i Grundforsen, tagit emot G. L. Larsson som fört in 630 kg hö, 7 kg raf-

finerat socker och 1 kg krut. Höet hade varit tullfritt, sockret och krutet hade för-

tullats enligt § 4.101  

I vissa fall finns det alltså överlappande information, dagböcker i vissa arkiv 

innehåller samma handlingar som i volymen i Faluarkivet, och tvärtom, en del 

handlingar finns bara här (i.e. för år 1896). Vidare finns det anteckningar från 

tullstationer vars arkiv inte finns i Landarkivet i Uppsala, Idre kan nämnas som 

exempel. Utöver att skicka in dagboksanteckningar fanns det andra handlingar 

som utgick från tullstationen, vilka i regel finns i serien för koncept. 

 

Koncept 

Serien för utgående handlingar från tullstationen i Gördalen är en relativ mager 

med endast två volymer. Vidare saknas det ett antal år i den första volymen som 

omfattar 1897–1954. Den andra volymen som innehåller handlingar från 1955–

1962 är förvisso mer komplett när det gäller årtal, men omfånget är direkt blyg-

samt. Koncepten visar att det mesta av den utgående korrespondensen handlade 

om att skicka in diverse redogörelser till olika tullinstanser, vilket är en slags gen-

klang till samma serie i de övriga tullarkiven, oberoende tidsperiod. 

                                                 
96 Dagbok Gardsiö 22/8-44 – 31/12-44.  
97 Dagbok Gardsiö 1/1 – 18/11 1945. 
98 Tullstationen i Gördalen, D 1 A:2, dagböcker 1944–1954. 
99 Tullkammaren i Falun, E II:1, inkomna handlingar från gränsstationerna 1896.  
100 Losman, B. (2005) Nationell ArkivDatabas > sök i arkiven > arkivguide > svensk förvaltningshistorik > 8. 

Tull-, gräns- och kustbevakning [2011-05-20].  
101 Tullkammaren i Falun E II:1, inkomna handlingar, diarium för Hans Erik Larsson, februari månad 1896.  
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Tullstationen i Gördalen B:2, koncept 1955–1962 

Koncepten mellan åren 1955–1962 visar att de utgående handlingarna omfattade 

främst statistik över ”kontrollbehandlade motorfordon”102 som passerat gränsen 

mellan Norge och Sverige samt redogörelser för tjänstesamtal från tullstationen 

och deras kostnad. Bland dessa handlingar finner man enstaka ärenden som avvi-

ker från det mönstret; tre exempel över ärenden som inte var en del av den ordina-

rie (obligatoriska) redovisningen inkluderas således. 

I oktober 1956 har man skickat in en rapport till Gränstullkammaren i Karl-

stad om ett misstänkt fall av tjuvjakt på älg. Personalen vid Gördalens tullstation 

företog ”en patrull i terrängen mot riksgränsen” efter tips från privatpersoner. 

Mycket riktigt hittades en slaktad älgtjur som släpats in på den norska sidan av 

gränsen. Iakttagelserna i området ritades ner på en skiss, som skickats till polis-

myndigheten i Särna, som tillsatte en polisutredning. Kopia av skissen över ”ter-

rängen där olaga älgjakt förekommit” finns kvar, och händelsen ter sig ha varit ett 

avbrott i rutinarbetet genom sitt avtryck i tullstationens arkiv.103 

Från 1960 års koncept finner man ett brev från 1 juli ställt till Landsfiskalen i 

Särna landsfiskaldistrikt där man anhöll om att en utredning skulle tillsättas angå-

ende en personbil som misstänks ha åkt olagligen in till Norge, trots uppgift om 

motsatsen av bilföraren. Brottet ansågs delvis vara ett brott mot tullstad-

gan/anmälningsplikten men det fanns också misstanke om olovlig varuutförsel. 

”Sedan Norge infört särbeskattning på diseldrivna [sic] motorfordon har det före-

kommit att norska ägare till dyl. fordon bytt till bensinmotorer från svenska bilar.”104 

Gördalens tullstation lades ner från och med 1 maj 1962, något som man 

trodde skulle vara tillfälligt. I ett informationsbrev till Stora Kopparbergs Berg-

slags A-B i Älvdalen uppmanar man företaget att använda sig av ”En i Östby, 

Norge nyinrättad tullstation” som i fortsättningen skulle hantera klareringen av 

norsk och svensk godstrafik.105  

Tullstationen i Gördalen H:1, ritningar 1926–1947 

Volymen med ritningar över tullhuset i Gördalen innehåller olika slags handling-

ar. Tullhuset fungerade både som en tullstation och som bostadshus, fördelat på 

tre våningar. Planritningar över dessa tre våningar finns dels från 1926 och dels 

från 1943. Det senare årtalet ter sig något märkligt med tanke på att tullstationen 

vid den tidpunkten egentligen omfattats av nedläggningsbeslut (se ovan). De fles-

ta ritningarna i volymen är från 1926–1927, och de inkluderade även en special-

ritning över den invändiga trappan, ritningar på skåp i diverse rum, detaljritningar 

till köksskåpen och en snickeriförteckning. 

                                                 
102 Utgående handling nummer 4 från 1956.  
103 Utgående handling nummer 9 från 1956. 
104 Utgående handling 1/7 1960. 
105 Utgående handling 2/5 1962. 
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Ritningar till nybyggnationen över tullhusets fasad mot norr, söder och öster 

ger en god bild över hur stationen såg ut utvändigt. Vidare finns det en ritning 

med materialbeteckning som specificerade vilka delar som skulle vara i betong 

respektive trä, inklusive måtten noggrant angivna. En så kallad situationsplan över 

bostadshusets dräneringsdiken, och en nivåskiss visar hur stationen låg i förhål-

landet till den omgivande terrängen. Läget på tullbommen och en ritning över 

förslag till tullbommar finns också. 

I volymen hittar man även skrivna handlingar som består av en grundlig be-

siktningsrapport över tullhusets samtliga plan, både ut- och invändigt, med noter-

ingar om åtgärder och underhåll. Likaså finns det ”arbetsbeskrivningar” som 

mycket grundligt redogjorde för hur reparationsarbetet och ”elektrisk belysnings-

installation” skulle ske. 

 

Sammanfattningsvis är det ett mycket homogent material som finns i sjö- och 

gränstullarkiven, både över tid och organisationsnivå. Huvuddragen är de samma, 

med de olika kungörelserna och författningarna som utgångspunkt, medan de lo-

kala, geografiska och politiska premisserna bidrar till innehållets utformning. 

Landtull och accis  

Material relaterat till landtullen och accisen är förhållandevis litet på Landsarkivet 

i Uppsala, vilket har sin givna förklaring i att det mesta av tullbestånden härrör 

från tiden efter 1810. Detta står i en stark kontrast till det relativt stora antalet ar-

kiv från accisrätter (Appendix 3), vilka i sin tur skvallrar om att det faktiskt fun-

nits landtull och accis på en långt bredare basis än vad det bevarade arkivmateria-

let ger sken av. Det innebär dock inte att handlingar angående landtull och accis 

saknas. Det finns tre arkivbildare som innehåller material kopplat till landtullen 

och accisen; tull- och acciskammaren i Mariefred, tullkammaren i Arboga samt 

tullkammaren i Torshälla.106 Dokumenten i dessa arkiv är ganska likartade med 

uppbördslängderna som en central handlingstyp.107 Det kan möjligtvis bero på att 

ifrågavarande material i stor utsträckning sammanfaller med perioderna för gene-

raltullarrendet, som i sin tur har påverkat utformningen av handlingarna som ge-

nererades i samband med uppbörden av landtull och accis.  

Vid påkommen förseelse eller underlåtelse att betala landtull eller accis av-

gjordes saken i en accisrätt. Materialet härstammar visserligen från en verksamhet 

som faller under kategorin för domstolar och inte från regelrätta tullarkiv, men ett 

                                                 
106 Arkiv SE/ULA/11063; Arkiv SE/ULA/11597; Arkiv SE/ULA/11563. 
107 Arkivet från Arboga innehåller inte särskilt många uppbördslängder utan snarare inkomna handlingar. 
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exempel är inkluderat för att belysa hur de uppkommit som en följd av landtullen 

och accisen. Dessutom förtjänar de att uppmärksammas i sin egen rätt. 

Tullkammarens i Torshälla arkiv 1781–1860108 

Arkivhandlingar från tullkammaren i Torshälla upptar ett band. Största delen av 

volymen utgörs av uppbördsredovisningar av landtull och accis som härstammade 

från januari till november månad år 1781. Därefter är det kronologiskt sett ett stort 

gap till de efterföljande handlingarna som består av ett häfte med ”Qvartalsförslag 

och Posträkning för år 1841” och ett antal spridda journaler från 1830- och 1840-

talen ”öfver Afgångne förpassade Waror” eller ”Ankomne förpassade Waror”. 

Slutligen finns några handlingar som i första hand är förteckningar över Torshälla 

tullkammares inventarier; även dessa är från spridda årtal mellan 1850-talet fram 

till år 1860.   

Upplägget för de månatliga uppbördsredovisningarna följde ett specifikt 

mönster. På ”Kongl. General Land-Tulls Contoirets wägnar” hade man skickat 

särskilda ark ”som til Tull- och Accis Upbördslängd brukas skal”. I Torshälla 

fanns det sammanlagt fyra olika ställen som uppbördslängder upprättades: Tors-

hälla acciskammare, Torhälla Norra, Östra och Westra Tull. I slutet på månadens 

handlingar finns det även sammanställningar av samtliga tullavgifter. På första 

sidan av uppbördsbladen förekom tryckta anvisningar om hur uppbörden skulle 

redovisas, men också påminnelser om några av de skyldigheter som en besökare, 

tullskrifware, tullnär eller inspector hade. De efterföljande bladen med kolumner 

var skrivna för hand. Anders Flood har generöst delat med sig sin kunskap och 

varit mig behjälplig i att läsa handstilarna. Mitt innerligaste tack för ditt engage-

mang, och för dina instruktioner och insikter! 

Torshälla Acciskammare oktober 1781 

På blankettens titelsida var det förtryckt med rubriken ”Tull- och Accis Upbörds-

längd för” och sedan hade man för hand fyllt i ”Torshälla acciskammare”. Där-

emot hade man så gott som genomgående strukit över Tull- och, för att således få 

en rubrik som löd ”Accis Upbördslängd för Torshälla acciskammare”. Dessa do-

kument handlar uteslutande om uppbördsredovisning för malt i olika kvantiteter. 

Redovisningen är mycket kortfattad. Först hade man skrivit datum, nummer (tur-

ordning på listan), namnet, mängden malt både i bokstäver och i siffror samt 

summan för accis. Ett axplock ur acciskammarens i Torhälla uppbörd från den 

andra oktober 1781, då följande fyra personer betalat accis för malt: 
 
 
 
 

                                                 
108 Arkiv SE/ULA/11563. 
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2 Herr Toll salu bryggd malt half tunna ½ 109 
3 Handelsman Hielm salu bryggd malt treqwart tunna ¾ 
4 Borgaren Åström salu bryggd malt half tunna ½  
5 Mäster Gråberg salu bryggd malt half tunna ½ 

 

Den 10 oktober noterades det att ”Madame Holm salu bryggd malt en tunna 1”, 

för vilken hon betalade accis 4 skilling 5 runstycken accis. Det var en brokig skara 

människor som försåg Torshälla med malt för att brygga öl. Även om det är en 

uppräkning av samma slags information, ger det en inblick i hur viktigt det var 

med malt, vilka personer som ombesörjde för malttillgången, vilka mängder det 

rörde sig om månatligen och varans värde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Summan går inte att urskilja eftersom blanketterna är hårt bundna och ’försvinner’ in i ryggen. Däremot 

kan man jämföra med blanketten på andra sidan där kolumnerna för summan ligger ytterst: för en tunna malt 

betalade man 4 skilling 5 runstycken, ¾ tunna malt 3 skilling 4 runstycken och för ½ tunna malt 2 skilling 3 

runstycken. Kolumnerna var indelade i riksdaler, skilling och runstycke. 

Bild 7. Uppbördslängd för malt,    
september 1781. 
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Torshälla Westra Tull oktober 1781 

Uppbördslängderna från de andra tullplatserna i Torshälla hade samma titelsida 

som acciskammaren, förutom att man hade fyllt i för respektive ställe, exempelvis 

”Tull- och Accis Upbördslängd för Torshälla Westra Tull”. På följande sida finns 

ett antal kolumner, som i viss utsträckning påminner om acciskammarens redo-

visning för accisuppbörden med datum, nummerordning i listan och namn. Däref-

ter uppgavs det lakoniskt även ort, det varuslag man förde in samt avgiften. Där-

emot var kolumnerna för vilken tull man betalade fler till antalet, fördelade på 

landtull (ibland kallad intull eller ordinarie intull), spannmålsaccis, boskapsaccis, 

portaccis samt första och andra ”frihetscolumnen”.110 Således kan man notera föl-

jande (ett urval):  

 

1/10 ”Gustaf Andersson från torpa [socken] wed af tull fult laβ”, för vilken 

han hade betalat landtull 2 runstycken.  

2/10 ”Per Svensson från lista [socken] hwete en och half tunna”, för vilken 

både landtull på 3 skilling 9 runstycken och spannmålsaccis på 2 skilling hade 

erlagts. 

3/10 ”Mäster Otterström qwiga ett stycke” där både landtull på 2 skilling 10 

runstycken och boskapsaccis på 1 skilling 11 runstycken hade erlagts. 

5/10 ”Maria Nilsdotter fr. bronsta [socken] får ett stycke”; hon hade betalat 

landtull på 9 runstycken och boskapsaccis på 7 runstycken.  

 

Utvecklingen av varornas och pengarnas värde lär synas tydligt i landtullarkivens 

handlingar från andra år,111 liksom måttenheterna. Förutom tunna, fanns det andra 

mått som nämndes i listorna, främst lispund. I viss mån kan man följa årstiderna 

genom de olika varor som fördes in i Torshälla genom de tre tullportarna. Exem-

pelvis under augusti månad fördes en hel del sommarhö in. Torshälla Norra Tull 

den andra augusti 1781: ”Jonas Nordin i staden höö ett som: enbetslaβ” för vilken 

intull och recognition112 betalats 5 runstycken. Samma kan noteras speciellt för 

den östra tullen under augusti månad, då nästan uteslutande hö fördes in genom 

den tullporten.  

I volymen hittar man dessutom sammanställningar som, utöver ovanstående 

uppbörder, räknade upp intäkterna från ”Slagteri arrende för salu och husbehofs af 

stadsens afvel”, ”bryggeri accis til salu”, ”bageri accis til salu”, ”af Fiermare 

Åboer” samt ”Skyl Tulls113 accis”. Från oktober månads ”Sammandrag af Tullspe-

                                                 
110 Syftade antagligen till tullbefriade varor eller eventuellt redan förtullade på andra orter? 
111 Något som givetvis går att följa i de olika kungörelserna som bestämde tullsatserna. 
112 Svenska akademins ordbok, webbversionen, sökord: rekognition, ”(förr) avgift som erlades till staten för 

vara som upplades på nederlag (o. icke infördes i landet); äv. om (låg införsel- l. utförsel) avgift som erlades 

för vissa tullfria varor”. Varför vid landtull? [2011-05-10]. 
113 Svenska akademins ordbok, webbversionen, sökord: skyltull, ”(förr) tull betald per skyl för säd som växer 

inom stads område”. Sökord: skyl, obunden säd eller kärve. [2011-05-10]. 
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cialerna” kan man därmed konstatera att Torshälla tullkammare hade fått in 27 

riksdaler 26 skilling och 3 runstycken i tullavgifter. 

Rundskrivelser, passersedlar och diverse individuella handlingar förekommer 

också bland alla dessa sammanställningar. Med tanke på den noggrannhet i redo-

visning som Torshälla tull- och acciskammare uppvisade, är det nästan en motsä-

gelse att finna ett ”Utdrag af Thorshella accisrätts protocoll” från 15 januari. Ut-

över de officiella redovisade siffrorna fanns det en hel del försök till att kringgå 

tullavgifterna, vilket inte minst bevittnas av arkiven från accisrätter. 

Bild 8. Torshälla Norra Tull, september 1781. Bild beskuren. 
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Accisrätten  

Om det uppdagades att man på något sätt underlåtit att betala landtull eller accis, 

avhandlades fallet i en accisrätt. Accis skulle erläggas i första hand för malt enligt 

ovanstående exempel, medan införsel av boskap krävde både landtull och bo-

skapsaccis, liksom spannmål som omfattades av landtull och spannmålsaccis. Så-

som tidigare noterat, finns det ett relativt stort antal arkiv som härrör från accisrät-

ter på Landsarkivet i Uppsala.114  

Accisrätten i Arboga volym 1, protokoll 1744, 1787–1812115 

Arkivet består av två volymer; protokoll i volym ett, och brevkoncept och ankom-

na skrivelser i volym två. Nedanstående exempel ur protokollvolymen ger vid 

handen att accisrättens ärenden kunde vara skiftande i innehåll. Målen beskrivs i 

ett slags löpande sammandrag. Nedslag i handlingar från tre olika årtal ger följan-

de resultat, här med arkivarie Linda Ojas resumé (något modifierad). Återigen 

mitt vördnadsfullaste tack! 

 

Anno 1744: 

19/4 Överdirektören herr Håkan Ekebom har skrivit och skickat fullmakt angåen-

de bokhållaren Gustaf Borgs installerande till tullskrivare vid Kungsörs och sjö-

tullen. Accisrätten låter Borg avlägga tullskrivareden och ger honom hans full-

makt. 

s.d. Besökaren Carl Malmstedt instämmer borgaren Lars Åhström som sålt öl 

och brännvin utan att vara krögare och utan att ha avlagt saluaccis.  

s.d. Tullskrivaren Jacob Magnander anklagar besökaren Johan David Jorseen 

för att ha uppträtt oanständigt vid Grönbergatullen.  Jorsin erkänner, ber om förlå-

telse och blir förlåten av Magnander. 

 

7/6 Tullskrivaren Jöran Öller anger skräddaren Anders Mejers tjänstegosse 

Nils Ryberg och pigan Stina Ersdotter vilka under en kvarnresa ska ha haft 1/8 

tunna malt i en påse inuti en rågsäck och påsen saknade accissedel utanpå. Både 

Nils och Stina bedyrar att de inte känt till den lilla maltpåsen.  

s.d. Besökaren Carl Malmstedt andrar att skepparen Anders Ramstedt ska ha 

betalat accis till husbehov en tunna malt, men vid visitationen då dubblettsedeln 

skulle uppfordras har inte något malt upphittats. Ramstedt vidhåller att han verkli-

gen bryggt själv och inte för någon annans räkning. Anledningen till att maltet 

inte sågs till vid visitationen, var enligt Ramstedt, att hustrun inte hade nycklar till 

det rummet där maltet förvarades. 

                                                 
114 Se appendix 3. 
115 Arkiv SE/ULA/10017. 
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s.d. Besökaren Rosendahl anger bonden Per Andersson i Arboga socken för 

att inte ha anmält en tunna råg vid Jäderstullen, som legat bland kvarnmälden. 

s.d. Besökaren Carl Malmstedt anger handelsman Bornanders styvson Johan 

Cleophas som ska ha infört 31 ägg genom Jäderstullen utan att ange dem för för-

tullning. 

 

14/7 Besökaren Jonas Liljeqwist andrar att madame Krafts piga låtit utföra 3 

tunnor råg till att malas men vid införandet ska en säck innehållit malt ”malit 

ibland rågen”. Madame Kraft förklarar att den maltblandade rågen skulle vara till 

hennes sjuka ko. 

s.d. Besökarna Carl Malmstedt, Anders Rosendahl och Jonas Liljeqwist anger 

hur de under visitationen vid sjöbomstullen 25 juni funnit 52 tobaksrullar på 

skepparen Johan Malms fartyg, tobak som varken varit stämplad, förpassad eller 

angiven. 

 

Anno 1787: 

8/2 Besökaren Nils Rudberg anger bonden Anders Andersson och hustru Anna 

Nilsdotter vilka försökt föra svenskt sädesbrännvin genom tullen utan förpassning. 

”Utslag”: De döms att böta vardera 5 rd specie och förlorar brännvinet som tillfaller 

Nils Rudberg. 

 

Anno 1791: 

10/12 Man taxerar ”på stadens grund boende fjärmare åboer” beträffande tullav-

gift på sådant som de hämtar från landet till egna behov. Exempel: Nedre Bratt-

bergstorpet, fru Norman tillhörigt, 1/16 mil från staden, utan all åker, hämtar föda 

från staden. 

 

Accisrättens ”protocoll” innehåller varierad information om det dåtida samhället 

och människorna som bodde i och kring Arboga. Handlingarna avslöjar hur land-

tullens tjänstemän genomförde sina arbetsuppgifter med omsorg. I vissa fall av-

gjordes internt gruff mellan landtullens tjänstemän i accisrätten. Likväl träder 

människor ur olika yrkesgrupper fram i accisrättens anteckningar, vilket ger ett 

intryck av att brott mot accisen eller landtullen verkar ha varit vanligt förekom-

mande, både bland män och kvinnor. Handlingarna från Arboga accisrätt ger där-

med mycket information för släktforskare och historieintresserade, då man kan 

följa personer från olika perspektiv, allt ifrån rådmannen till tullskrivaren till be-

sökaren och alla de som stod anklagade. Dessutom kan man följa hur en del av det 

svenska samhällets rättsinstans fungerande och vilka påföljder olika förseelser 

kunde få. Sädesbrännvinets roll i det svenska samhället var en källa till allehanda 

’handlingar’ som utmynnade i diverse kungörelser, rättsprotokoll och säkert en 

hel del nöje vid ’lurendrägeri’ och konsumtion av drycken! 
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Lästips 

För den som vill veta mer om själva tullverkets historia, rekommenderas Tullver-

ket 1636–1986, som är bok utgiven av Generaltullstyrelsen i samband med 350 

årsjubileet (1986). Den ger en övergripande historisk bakgrund till hur de olika 

tullarna växt fram och hur organisationen har utvecklats under århundradens lopp 

fram till slutet på 1900-talet. 

Likaså kan man vända sig till Nationell ArkivDatabas för en snabb genom-

gång hur tullverkets organisation växlat genom åren. Beata Losman har samman-

ställt en översikt av svensk förvaltningshistorik där bland annat tullens utveckling 

utreds. Vidare ger den en god inblick i tullväsendets kontext bland statliga myn-

digheter och hur dess verksamhet kunde vara (och är) både direkt och indirekt 

kopplat till andra arkivbildare.116 

För att få en uppfattning om vilka tullarkiv som ingår i Riksarkivet, och även 

andra tullrelaterade arkiv, rekommenderas Karin Wikbergs publikation Alla dessa 

tullar – en arkivguide. En vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet 

(2006). Här finns även förteckningar över de personarkiv och enskilda arkiv från 

exempelvis olika generaltullförvaltare och överdirektörer för sjötullen, liksom 

över Generaltullstyrelsens eget arkiv. Wikbergs litteraturförteckning är uppdelad i 

ämnesområden, vilket gör det lätt att hitta relevant litteratur utifrån behov och intresse.  

Det finns åtskilliga artiklar med ämnen som berör vitt skilda ämnen relaterade 

till tullen. Framför allt kan Tullhistorisk tidskrift nämnas, som ges ut av Tullhisto-

riska föreningen. Vidare ger samma förening i samarbete med Tullmuseum ut 

årsboken ARGUS. Båda publikationsformerna kan man hitta via sökning på Lib-

ris.117 På samma webbadress kan man göra sökningar på ordet tull, men det gene-

rerar en ganska stor mängd träffar, varmed det kan vara svårt att sovra bland dem.  

Det finns få publikationer som renodlat berör tullväsendet eller tullarkiv, men 

mycket forskning, särskilt inom handels- och ekonomisk historia innefattar dess 

verksamhet och handlingar. Exempelvis kan Staffan Högbergs avhandling Utri-

keshandel och sjöfart på 1700-talet. Stapelvaror i svensk export och import 1738–

1810 nämnas (1969). I hans forskning ingick tullarkiven som en del av källmate-

rialet, men författaren påpekade också de problem som finns med ofullständiga 

eller hårt gallrade tullarkiv. Inte desto mindre åskådliggör den tullarkivens stora 

potential i fråga om intressanta forskningsämnen; det är ett komplext samhälle 

som träder fram bland tullarkivens handlingar. 

  

                                                 
116 Losman, B. (2005), Nationell ArkivDatabas > sök i arkiven > arkivguide > svensk förvaltningshistorik. 
117 Libris, sökning på: Tullhistorisk tidskrift; Argus [2011-05-20]. 
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Appendix 1: Tullterminologi118 

Accis Ordets betydelse varierar med tiden och termen används inte 

längre i svensk lagtext. Accis kan närmast liknas vid kon-

sumtionskatt, införd 1572. Omvandlades 1622 i samband 

med lilla tullen att omfatta mat, dryck och spannmål som 

fördes in i städer. Avskaffad 1810. 

Accisrätten Specialdomstol där mål rörande brott mot landtullen och ac-

cisen avgjordes. Avskaffad 1811. 

Besökare Titel på lägre tjänstemän, anställda vid tullverket, som gick 

ombord på fartyg innan de lade till i hamnen. En alternativ 

benämning är visitatör. 

Fyr- och båkavgift ”Föregångare till fyr- och farledsvaruavgifter. Beräknades 

vid fartygsklarering efter i mätbrevet uppgivna nettodräktig-

het.”
119

 

Generaltullarrende Förpaktning av sjö- och landtull, då staten arrenderade ut 

uppbörden till personer eller bolag. Förekom i tre omgångar: 

1726-1765, 1777-1782 och 1803-1813. 

Generaltull- 

arrendesocietet 

Det bolag som hade hand om uppbörden av tullavgift under 

arrendeperioderna (se ovan). Generaltullarrendesocietet beta-

lade en årlig bestämd summa till kronan för förpaktningen. 

Licenten Tullavgift i östersjöprovinserna.  

1719 infördes ’ordinarie licenten’ som uppbars vid tullklare-

ring. Den extra licenten infördes 1723 för att bekosta bl.a. 

konvojer. Ordinarie och extra licenten slogs samman 1770 

och 1782 uppgår de i tullen. 

Lilla tullen Landtullen, även kallat småtullarna. Syftar på tullavgiften 

som erlades i samband med inrikeshandeln. Landtullarna 

kunde vara ”... administrativt samordnade med vissa kon-

sumtionsskatter, som sammanfattande betecknades som ”ac-

                                                 
118 Baserad i första hand på ordlistan i Wikberg, K. (2006) Alla dessa tullar – en arkivguide, s. 213-229. 
119 Wikberg, K. (2006) Alla dessa tullar – en arkivguide, s. 215. 
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cisen”.”
120

 Landtull uppbars i samband med införsel av varor 

till städer, bergslag marknadsplatser och torg.  

Avskaffad 1810/11.
121

 

Lurendrägeri Smuggling. 

Nederlag Magasin dit inspekterade varor låstes in mot avgift. Varuäga-

ren kunde begära uppskov på tullavgiften tills varorna var 

sålda. 

Ordinantia Kunglig förordning.  

Kan även referera till beslut från Generaltullstyrelsen. 

Packhus Lokal där det lossade godset inspekteras i sina packar.  

Stapelstad Utrikeshandel fick endast ske i stapelstäderna, varmed sjötull 

(stora tullen) uppbars i dessa städer.
122

 Uppdelningen stapel- 

och uppstad togs i bruk under 1610-talet.
123

 

Stora tullen Sjötullen. Förvaltades av kronan (staten) under ledning av 

Kommers- eller Kammarkollegiet. Uppbar skatt på import- 

och exportvaror. Kunde även kallas stora sjötullen. 

Tullanstalt Se tullstation. 

Tullexpedition Låg vid kusten, med begränsad förtullningsrätt. Fr.o.m. 1927 

likställs den med tullstation, som i sin tur lyder under tull-

kammaren. 

Tullkammare Term som syftar på tullförvaltningen i rikets stapelstäder. 

Tullnär Högre tjänsteman inom tullverket. Kunde även kallas tull-

skrivare. 

Tullstation Begreppet infört 1876. ”Tullplats med begränsad förtull-

ningsrätt lydande under tullkammare.”
124

 

Underslev Smuggling. 

Uppstad Städerna längs Bottenviken norr om Stockholm och Åbo 

definierades som uppstäder och fick inte bedriva direkt utri-

keshandel, utan skulle fokusera på inrikeshandeln. Gävle 

hade dispens från detta s.k. bottniska handelstvånget. Förbu-

det avskaffades stegvis fr.o.m. 1765.
125

 

 

 

                                                 
120 Asker, B. (2007) Hur riket styrdes, s. 118. 
121 Losman, B. (2005), Nationell Arkivdatabas > sök i arkiven > arkivguide > svensk förvaltningshistorik > 8. 

Tull-, gräns- och kustbevakning [2011-05-20]. 
122 Asker, B. (2007) Hur riket styrdes, s. 122. 
123 Wikberg, K. (2006) Alla dessa tullar – en arkivguide, s. 222-223. 
124 Wikberg, K. (2006) Alla dessa tullar – en arkivguide, s. 228. 
125 Asker, B. (2007) Hur riket styrdes, s. 122-123. 
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Appendix 2: Tullarkiven på Landsarkivet i    
Uppsala (ULA) 

Arkiv SE/ULA/11535 Gränsposteringen i Sjörsjön 1897–1953 

Arkiv SE/ULA/12468 Gränstullmästaren i  

Rörbäcksnäs och Flötingens  

gränstullmästardistrikt 

1891–1991 

Arkiv SE/ULA/11063 Tull- och acciskammaren i  

Mariefred  

1780–1781 

Arkiv SE/ULA/1281/1 

Arkiv SE/ULA/1281/2 

Tullanstalten i Köping 1936–1981,  

1982–1991 

Arkiv SE/ULA/12513 Tullanstalten i Nyköping –  

Oxelösund 

1831–1981 

Arkiv SE/ULA/12512 Tullanstalten i Oxelösund 1879–1975 

Arkiv SE/ULA/11601/1 

Arkiv SE/ULA/11601/2 

Tullanstalten i Uppsala 1889–1981,  

1982–1991 

Arkiv SE/ULA/11596 Tullexpeditionen i Östhammar 1830–1931 

Arkiv SE/ULA/11597 Tullkammaren i Arboga 1750–1867 

Arkiv SE/ULA/11598 Tullkammaren i Askersund 1852 

Arkiv SE/ULA/12187 Tullkammaren i Eskilstuna 1904–1991 

Arkiv SE/ULA/11599 Tullkammaren i Falun 1826–1995 

Arkiv SE/ULA/11600 Tullkammaren i Nyköping 1676–1830 

Arkiv SE/ULA/11563 Tullkammaren i Torshälla 1781–1860 

Arkiv SE/ULA/12782 Tullkammaren i Västerås 1880–1995 

Arkiv SE/ULA/12280/ 

1–3 

Tullkammaren i Örebro 1899–1981, 1982–1991, 

1992–1995 

Arkiv SE/ULA/11602 Tullkammaren i Öregrund 1838–1956 

Arkiv SE/ULA/12182 Tullstationen i Flötingen 1879–1981 

Arkiv SE/ULA/10332 Tullstationen i Grundforsen 1880–1958 

Arkiv SE/ULA/10354 Tullstationen i Gördalen 1897–1962 

Arkiv SE/ULA/10626 Tullstationen i Kroksätra 1935–1958 

Arkiv SE/ULA/11290 Tullstationen i Rörbäcksnäs 1889–1991 

Arkiv SE/ULA/11603 Tullstationen i Skutskär och 

Harnäs 

1859–1921 

Arkiv SE/ULA/11462 Tullstationen i Storsätern 1896–1961 
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Appendix 3: Accisrätter på Landsarkivet i    
Uppsala (ULA) 

Arkiv SE/ULA/10017 Accisrätten i Arboga 1744–1812 

Arkiv SE/ULA/10027 Accisrätten i Askersund 1772–1810 

Arkiv SE/ULA/10205 Accisrätten i Enköping 1653–1810 

Arkiv SE/ULA/10220 Accisrätten i Eskilstuna 1721–1810 

Arkiv SE/ULA/10231 Accisrätten i Falun 1718–1764 

Arkiv SE/ULA/10383 Accisrätten i Hedemora 1745–1792 

Arkiv SE/ULA/10687 Accisrätten i Köping 1668–1811 

Arkiv SE/ULA/10847 Accisrätten i Lindesberg 1805–1809 

Arkiv SE/ULA/11122 Accisrätten i Nyköping 1720–1811 

Arkiv SE/ULA/11464 Accisrätten i Strängnäs 1757–1787 

Arkiv SE/ULA/12350 Accisrätten i Säter 1670–1823 

Arkiv SE/ULA/11560 Accisrätten i Torshälla 1720–1808 

Arkiv SE/ULA/11629 Accisrätten i Uppsala 1689–1810 

Arkiv SE/ULA/11725 Accisrätten i Västerås 1697–1811 

Arkiv SE/ULA/11799 Accisrätten i Örebro 1695–1819 

Arkiv SE/ULA/11827 Accisrätten i Östhammar 1710–1805 

   

   

   

Dessutom   

Arkiv SE/ULA/11127 Sjötullrätten i Nyköping         1684–1831                         

 

 


