Verksamhetsberättelse 2019
Tullhistoriska föreningen bildades 1978 och har till syfte att väcka och underhålla intresset för
tullhistoria i vid mening och att vara stödförening till Tullmuseet. I november 2007 bytte
föreningen namn till Tullens historiska förening i samband med en stadgeändring som
utökade föreningens intresseområde till att omfatta historia i allmänhet, men med särskilt
fokus på tullhistoria. Föreningen sprider kunskap i tullhistoria, bland annat genom att
tillsammans med Tullverket ge ut årsboken Argus.
Styrelsen
Föreningens styrelse har utgjorts av Charlotte Svensson (ordf.), Helena Landgren Ekorre
(sekr.), Hans-Peter Ohlsson (kassör), Inge Lindunger, Petra Johfur, Sten Sandström, Martina
Engsjö Lindgren, Lars Kristoffersson, Mari Höglund och Kerstin Ehlin.
Föreningens revisorer har varit Annkatrin Hübinette och Per-Olov Nützmann.
Valberedning
Valberedningen har bestått av Kia Blomberg, Anette Sandström och Ewa Marlene Frenéus.
Redaktion för Argus
Redaktion för årsboken Argus har utgjorts av Rickard Bengtsson och Sten Sandström.
Programkommittén
Petra Johfur, Inge Lindunger, Helena Landgren Ekorre, Mari Höglund och Martina Engsjö
Lindgren.
Medlemmar
Föreningen hade, enligt matrikeln, 164 medlemmar vid årsskiftet 2019/2020.
Möten
Årsmötet hölls den 8 april 2019 på Tullverkets Huvudkontor. Styrelsen har sammanträtt vid 3
tillfällen under verksamhetsåret. Ämnen som diskuterats är bland andra innehåll i årsboken
Argus, samt planerade kommande medlemsaktiviteter föreslagna av programkommittén.
Dessutom haft programkommittén haft ett antal möten.
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Aktiviteter för medlemmarna
Föreningen har ordnat 4 aktiviteter för medlemmarna, inklusive årsmötet, under 2019. En
avgift om 150 kronor för förtäring har utgått för medlemmarna vid tre av medlemsträffarna.
Med 30 anmälda deltagare fick vi den 7 mars en genomgång av två kunniga guider om
apotekens historia från medeltiden då apotekare kom från Tyskland till Stockholm. De
skildrade hur medikamenttillverkningen utvecklats från hantverk med pillertrillande till
läkemedelsindustri. Museet skildrar främst den hantverksmässiga tillverkningens utveckling.
Farmacihistoriska museet ligger på flera våningsplan i Apotekarsocietetens hus i Stockholm.
Vid föreningens årsmöte den 8 april valde de cirka 30 närvarande generaltulldirektör
Charlotte Svensson att ta över ordförandeklubban efter verkets förra gd Therese Mattsson.
Vid träffen berättade också Claes-Göran Hedström om olyckan 1853 på sjön Anjan i
Jämtland, där tre personer, två tulltjänstemän och en bonde som biträdde dem under
tjänsteutövning drunknade. Han redovisade också verkets agerande efter olyckan. Mer om
historien kan läsas i föreningens årsbok Argus 2018.
Vid medlemsträffen på Stockholms nyinvigda Stadsmuseum torsdagen den 17 oktober fick vi
en gedigen presentation av vår guide Eva Larsson. Hon guidade oss genom stadens utveckling
från 1600- till 1800-talet. Eva berättade bland mycket annat att utanför museet låg 1641–1820
den ryska handelszonen, än idag kallad Ryssgården. Museet ger en god översikt över
Stockholms utveckling. De nästan 30 deltagarna avslutade träffen med prat, snittar och dryck
på hotell Hilton vid Slussen.
Den 26 november fick vi en presentation om Kustbevakningen i deras lokaler i Hammarby
sjöstad. Therese Mattsson, myndighetens chef sedan ett drygt år, berättade för 30
uppmärksamma åhörare om Kustbevakningens historia. Redan 1638 utnämndes de första
strandridarna i Tullverket. Kustbevakningen var en del av Tullverket i 350 år fram till 1988.
Då bildades Kustbevakningen som en självständig myndighet med huvudsäte i Karlskrona.
Huvuduppgiften är att arbeta för en levande havsmiljö och ökande säkerhet till sjöss. Therese
betonade också vikten av samverkan med andra myndigheter.
Du kan läsa mer om kustbevakningen på https://www.kustbevakningen.se/
Tullhistoriska föreningen gav från start ut Tullhistorisk Tidskrift med Jan Berggren som
redaktör. Tidskriften avlöstes 1987 av årsboken Argus med bland andra Rickard Bengtsson
och Jan Berggren som redaktörer. Tack vare ett hängivet arbete av Rickard Bengtsson och
Sten Sandström samt artikelskrivarna kan vi fortfarande ge ut Argus.
Medlemsrekrytering
Föreningen har för att rekrytera nya medlemmar erbjudit intresserade att delta i
medlemsträffarna. Under året har föreningen fått 7 nya medlemmar.
Årsboken Argus
Huvudartiklarna i Argus 2019 utgörs av: En berättelse om Sjösteen, kustbevakare och
tullförvaltare i Östersund med mera. I en annan artikel lyfts Svarta gängets insatser upp –
bland annat avslöjandet 1963 av spritsmugglingen på marinens stolthet Älvsnabben.
Dessutom får vi kunskap om Lilla tullen i Malmö på 1600-talet.
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Ekonomi
Beträffande den ekonomiska redovisningen för räkenskapsåret hänvisas till bilagda balansoch resultaträkning.

Stockholm i mars 2020
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