Året Var
DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram
med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och
med hjälp av boende på Dalarö.

Detta är en fördjupning
av händelsen år
1

6

se nästa sida

3

6

1636.
Sjötullen flyttar till Dalarö, tullkammare inrättas – vilket är det år då Dalarö anges som samhälle. Det
var samma år som tullverk skapades. En ny tullprocedur med ett system av inloppsstationer
introducerades. Inloppsstation för Stockholm blev Dalarö.
Tullen fick en fastare form år 1636 efter en reform initierad av rikskansler Axel Oxenstierna. Kungliga
Tullverket bildas och 1636 räknas som Tullverkets födelseår. Dess förste chef blir Mårten Augustinsson
(1600 – 1656). Den 26 september 1636 utnämndes han till den förste generaltullförvaltaren.
Sjötullen flyttar till Dalarö och en tullkammare inrättas med rätt till kontroll och klarering av all
gränspassage till och från Stockholm. En byggning* för tullkammarens behov vid Dalarö uppfördes
troligen följande år eller senast under 1638 när Sverige fick ett system med inloppsstationer för
förtullning. Mellan 1636 fram till 1928 fanns inloppstullen på Dalarö för införsel av varor till Stockholm.
Kring tullhuset växte sedermera samhället Dalarö upp.
(se även DHF:s Året Var, årtal 1632)
* Första tullhuset: I ett kungligt brev av den 15 september 1638 tillsäger nämligen herren till
Tyresö, riksdrotsen Gabriel Oxenstierna en årlig ersättning av kronan på 30 daler silvermynt "till
en recognition att grunden der Huset står opå är Hans och Hans Erffuinger till Tyresö gård
wälfångne frälse."

Karta från 1690.

Se även DHF:s bildanalys nr 4910: Dalarös första tullhus.

Året Var
DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram
med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet och
med hjälp av boende på Dalarö.

Detta är en fördjupning
av händelsen år
1

6

se nästa sida

3

6

1636.
Sjötullen flyttar till Dalarö, tullkammare inrättas – vilket är det år då Dalarö anges som samhälle. Det
var samma år som tullverk skapades. En ny tullprocedur med ett system av inloppsstationer
introducerades. Inloppsstation för Stockholm blev Dalarö.
Tullen fick en fastare form år 1636 efter en reform initierad av rikskansler Axel Oxenstierna. Kungliga
Tullverket bildas och 1636 räknas som Tullverkets födelseår. Dess förste chef blir Mårten Augustinsson
(1600 – 1656). Den 26 september 1636 utnämndes han till den förste generaltullförvaltaren.
Sjötullen flyttar till Dalarö och en tullkammare inrättas med rätt till kontroll och klarering av all
gränspassage till och från Stockholm. En byggning* för tullkammarens behov vid Dalarö uppfördes
troligen följande år eller senast under 1638 när Sverige fick ett system med inloppsstationer för
förtullning. Mellan 1636 fram till 1928 fanns inloppstullen på Dalarö för införsel av varor till Stockholm.
Kring tullhuset växte sedermera samhället Dalarö upp.
(se även DHF:s Året Var, årtal 1632)
* Första tullhuset: I ett kungligt brev av den 15 september 1638 tillsäger nämligen herren till
Tyresö, riksdrotsen Gabriel Oxenstierna en årlig ersättning av kronan på 30 daler silvermynt "till
en recognition att grunden der Huset står opå är Hans och Hans Erffuinger till Tyresö gård
wälfångne frälse."

Karta från 1690.

Se även DHF:s bildanalys nr 4910: Dalarös första tullhus.

