
HITTA I 
TULLENS PERSONELLA BERÄTTELSER 

 
 
Tullens personella berättelser (matriklar) innehåller uppgifter (ackumulerade för varje år) rörande 
tulltjänstemännen: när deanställdes, födelseår, civilstånd, tidigare anställning, utbildning, lön, meriter 
samt synpunkter på deras "uppförande och duglighet". Uppgifternas utförlighet skiftar och ibland saknas 
berättelser. De sändes årligen in till den centrala tullmyndigheten från lokala tullkamrar/kontor. Före 
1810 ingår även berättelser fråm finska tullkamrar. Det finns även andra serier med kompletterande 
uppgifter i de olika tullarkiven; några omnämns nedan. Före 1825 ingår personella berättelser i följande 
arkiv: 
Överdirektören vid sjötullen, Kansliet/huvudarkivet. Två serier finns:  
*   E 1 "Personella berättelser och anmärkningspunkter avgivna av sjö-  och gränstullkamrarna 

1765-1823 (1768, 1771, 1773 och 1776-1784 saknas); 
* E 2 "Personella berättelser och anmärkningspunkter avgivna av inrikes bevakningstullarna" 

1811-1823 (utgör en fortsättning på landtullens berättelser). 
 
Överdirektören vid landtullen, Kansliet/huvudarkivet.  

 * E 3 "Personella berättelser och anmärkningspunkter" 1748, 1765-1810 (åtskilliga luckor 
finns). OBS! DESSA BERÄTTELSER LÅNAS INTE UT. Mikrokort finns. Från och med 1825 
ingår personella berättelser i Generaltullstyrelsens arkiv. Generaltullstyrelsens arkiv är av 
organisatoriska och andra skäl uppdelad i två arkivbestånd enligt följande: 
Generaltullstyrelsen I, 1825-1878 (Riksarkivet, Marieberg): Kansliet.  
* E 5 "Personella berättelser" 1824-1878.  
 
Revisions- och kontrollkontorets arkiv. 
*     D 1 "Kontorets personella berättelser" 1846-1885. 
 
Kammar- och bokslutskontorets arkiv. 
* D 2 "Matriklar över tjänstemän" 1825-1878. 
* D 2 "Liggare över pensioner till tulltjänstemäns änkor och barn" 1825-1876 (med luckor). Åren 
1835-1865 ingår i ovan nämnda personella berä ttelser. 
 
Generaltullstyrelsens arkiv II, 1879-1930 (-1991) (Riksarkivet, Arninge). 
Kanslibyråns arkiv.  
* E 8 "Personella berättelser" 1879-1922. 
* E 11 "Handlingar rörande tjänstetillsättningar" 1903-1922. 
 
Revisionsbyråns arkiv. 
* D 4 "Personella berättelser" 1901-1922. 
 
Kameralbyråns arkiv.  
* D 1 "Matriklar över tullverkets tulltjänstemän" 1879-1922.  
 
Personalbyråns arkiv. 
* D 1 "Tjänstematriklar" 1923-1955. 
*  D 2 "Liggare över extra och extra ordinarie anställda" 1923-1951. 
* F 1 "Handlingar rörande anställda" (persondossier). 
 



Ytterligare handlingar med uppgifter rörande tullens personal finns i Generaltullstyrelsens olika kontors- 
och byråarkiv. Handlingar med uppgifter rörande tullens tjänstemän m.fl. finns även i: 
Överdirektörens över småtullarna och accisen arkiv, volymerna D I:1-2 innehåller tullstater från 1600- 
och 1700-talen. 
Tull- och licentkontorets arkiv, volym F I:10 innehåller dödsattester gällande tulltjänstemän 1698-1733. 
Fragment av centrala tullmyndigheters arkiv, volym I:15 innehåller en odaterad " personal staat öfver 

samtliga storre siötulls betienter" i Sverige och Finland (omkr. 1640-1680-tal). 
Tullstatens Enskilda pensionsinrättnings arkiv, innehåller handlingar från olika pensions- (inkl. änke- 
och pupill-) kassor/inrättningar från åren 1805-1939 27/1. Handlingar rörande pensioner finns även i 
Generaltullstyrelsens och dess föregångares olika delarkiv. 
 
TIPS:  
"Fredrik Nerbys tullregister" - ett biografiskt personregister baserat på uppgifter ur olika arkivbestånd i 
Riksarkivet och Stockholms stadsarkiv - finns hos Tullmuseum (Kungsholmen). En förteckning över 
registrets uppbyggnad finns i Tullhistorisk tidskrift 1981:1, sid 34-36. 
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