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Tullverket är en av de äldsta myndigheterna i Sverige. 

Ingen vet riktigt när den första tullen togs i bruk, men år 1636 används ofta som 
startår.
Mellan 1636 och 1928 fanns en inloppstull på Dalarö i Stockholms södra skärgård för 
införsel av varor till Stockholm.

Så här skrev Generaltullstyrelsen 1997 i sin föreskrifter om Tullmuseum:

1 § Verksamheten vid Tullmuseet skall bedrivas så att personalens och allmänhetens kunskaper och 
intresse befordras när det gäller tullväsendet såväl i tidigare skeden som i vår egen tid. 
Tullmuseet omfattar samlingarna i Tullhuset på Dalarö och i Strandridargården i Ljugarn på Gotland. 

Så här var det / Så här blev det.

1927 slogs portarna till Tullmuseum upp för allra första gången. Då låg museet på vindsvåningen i 
Tullverkets hus på Österlånggatan i Gamla stan i Stockholm. Senare flyttades museet till Slussplan 9 
där det hölls öppet ända till andra världskriget. 
Efter restaurering av Tullhuset 1958 tog tulldirektör Olof Montan initiativet att inrätta ett 
tullmuseum i Tullhuset på Dalarö.
Men 2000 flyttades Dalarö tullmuseum till Alströmergatan i Stockholm och vissa föremål flyttades 
till Strandridaregården vid Ljugarn, på Gotland, där övervåningen är tullmuseum.
Utöver Strandridaregården finns sedan 2016 enbart tullhistorien som webbaserad information hos 
Tullverket. 



I Dalarö tullmuseum visades olika tidstypiska möblerade rum från tullverksamheten.

Jugendrummet med 1900-talsmöblering,
se även DHF:s bildanalys 432. (vykort)

Inredningen i 1800-talsrummet.
se även DHF:s bildanalys 3893. (vykort)

Inredningen i 1800-talsrummet.
Foto: Sune Nilsson 1968.

Inredningen i 1700-talsrummet.
se även DHF:s bildanalys 431. (vykort)

Foto: Sune Nilsson 1968.

Karl Gustav Dahlgren 
1883, Tullvaktmästare.



Utställningen på övre planet i tullhuset  på Dalarö.

Tullstampar av stål 
med handtag av 
trä användes vid 
tullstation Dalarö 
1883. Se DHF:s
bildanalys 2059.Transportkärra placerad vid entrén.

Se DHF:s bildanalys 2446.

Besöksfolder 
för Dalarö 
tullmuseum.



DN 24 februari 1983.

Se även DHF:s andra bildanalyser som berör Dalarö tullmuseum.

431X Inredningen i 1700-talsrummet.
432X Inredningen i Jugendrummet i början av 1900-talet.
433X Utställningsrum i Dalarö tullmuseum 1958-2000.

2446X Godstransportkärra uppställd på planen utanför tullmuseet.
3059X Tullstampar användes vid tullstation Dalarö 1883.
3893X Inredningen i 1800-talsrummet.

4560X Storsmugglaren Algot Niska fångad på Dalarö 1931.



DN 16 juni 1976. ↑

DN 7 april 1963.

DN 22 februari 1976.

Initiativtagaren till att Dalarö tullmuseum öppnades i Tullhuset på Dalarö 1958.

Kungl. Majt. Ordning, 1636.
Stämplad: Tullmuseum Dalarö.
Reformation av tullväsendet för att 
tullinkomsterna skulle bidra till att bättra på det ekonomiska läget.



DN 17 oktober 1984

Utställningen ändrar karaktär 1984.

Interiörbilder från Ahlströmergatan innan museet stängde 2016 och flyttade ut på webben. 


