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1927 slogs portarna till Tullmuseet upp för allra första gången. 
1958 flyttades Tullmuseet till Tullhuset på Dalarö.
År 2000 flyttades museet till Tullverkets huvudkontor på Alströmer-
gatan på Kungsholmen och 2015, inför flytten av Tullverkets huvud-
kontor till Tegeluddsvägen, stängde museet och från 2016 finns det 
endast som digitalt museum.

Bild och text från Tullmuseets digitala museum 

där Dalarö omnämns.

Stapelstäder och inloppsstationer

År 1636 fanns det sju städer som fick bedriva handel med utlandet, så kallade stapelstäder. Det var 
Stockholm, Nyköping, Norrköping, Söderköping, Västervik, Kalmar och Göteborg. De norrländska 
städerna ingick inte på grund av det så kallade bottniska handelstvånget. Detta var en svensk 
handelspolitisk bestämmelse som gällde mellan 1350-talet och 1765 och som förbjöd handel via 
fartyg från Norrland och Finland till orter söder om Stockholm och Åbo. Norrländska och finska 
hamnar fick inte heller ta emot utländska fartyg. Dock tilläts Gävle att skicka och ta emot utländska 
fartyg men förtullningen av dessa skulle ske i Stockholm.
Eftersom inga stapelstäder utom Kalmar har öppen kust infördes inloppsstationer. 
Inloppsstationerna var tullplatser som låg ute i skärgårdarna för att tullen skulle kunna tas ut så långt 
ut mot kusten som möjligt. På så sätt ville man förhindra smuggling. Exempel på inloppsstationer är 
Dalarö, Barösund och Spårösund på ostkusten och Älvsborg på västkusten

Tullhuset på Dalarö

Det här är ett foto på tullhuset på Dalarö. 
Tullhuset byggdes 1788 efter ritningar av 
arkitekten Erik Palmstedt. 
På nedervåningen låg den tidigare 
kustposteringen Dalarö. På övervåningen 
låg Tullverkets museum.

Fotograf Urban Duhrin.



Den gamla kistan som syns på bilden hade en speciell funktion för att kunna öppnas. För att öppna 
kistan behövde man vara två personer som samtidigt drog i ett antal knappar, detta för att kunna 
komma åt låset. Med andra ord så kunde aldrig enbart en person öppna kistan. För att kunna öppna 
kistan behövdes dessutom tre olika nycklar till tre olika lås som i normalfallet innehades av tre olika 
personer. Tanken var naturligtvis att kistan aldrig skulle öppnas med mindre än att inte färre än tre 
personer var närvarande för att stävja och förebygga stölder och korruption. Just denna kista stod i 
tullhuset på Dalarö och transporterades varje kväll med häst och vagn till slottet Tre Kronor där man 
öppnade den och räknade de pengar som kommit in under dagen genom tullen.



Sofistikerad spritsmuggling under mellankrigstiden

Den här gamla läderväskan beslagtogs på Dalarö. Väskan tillhörde Algoth Niska, finländsk 
smugglarkung och landslagsman i fotboll 1912. Niska föddes den 5 december 1888 i finländska Viborg 
och dog den 28 maj 1954 i Helsingfors. När det infördes alkoholförbud i Finland 1919, började Niska 
sälja sprit. Han köpte spriten av bland annat estländare och tyskar som ankrade vid den finska kusten. 
Senare smugglade han även vin från Sverige som inte hade en lika strikt förbudslag som Finland. 
Niska hade sitt högkvarter för smuggling mellan Åva och Stockholm på Lillgården i Tyresta by. Ibland 
åkte Niska fast och satt i fängelse under en kort period. När han frigavs fortsatte han sin 
smugglingsverksamhet. Niska sa själv att han aldrig har skjutit mot en polis eller gjort motstånd mot 
ordningsmakten. Till slut efterlystes han i både Finland och Sverige, och år 1923 avvisades han från 
Sverige och bodde istället i Riga, Tallinn och Danzig. Niska talade svenska, tyska, engelska och finska. 
1938 träffade Niska en österrikisk affärsman, den judiske Albert Amtman, som hade flytt undan 
nazismen till Finland. Niska beslutade sig för att hjälpa judar. Han skaffade fram förfalskade pass och 
lyckades rädda 150 judar under andra världskriget. I samband med det efterlystes han även av 
Gestapo. Niskas människosmuggling slutade när Tyskland förklarade krig mot Sovjetunionen och 
gränserna stängdes.

Se DHF:s bildanalys nr 4560 ”Storsmugglare fast i Dalarö 1931”.



Det här är ritning nr 1 i original av tullhuset på 
Dalarö av arkitekten Erik Palmstedt. Lägg märke 
till det handskrivna godkännandet (approbera) av 
Gustaf III mitt på ritningen till höger.

Det här är ritning nr 3 i original av tullhuset på 
Dalarö av arkitekten Erik Palmstedt. Lägg märke 
till det handskrivna godkännandet (approbera) av 
Gustaf III mitt på ritningen till höger.

Stockholm och tullarna.
Det här är en karta från 1690 över Stockholms skärgård. 
I Stockholm delade Tullverket förtullningsverksamheten 
mellan Dalarö och Stockholm. Dalarö i Stockholms 
södra skärgård blev tullplats och inloppsstation för 
Stockholm redan 1636. Systemet med inloppsstationer 
fanns kvar ända till 1928.



Det här är ritning nr 2 i original av tullhuset på 
Dalarö av arkitekten Erik Palmstedt. Lägg märke 
till det handskrivna godkännandet (approbera) av 
Gustaf III uppe till höger på ritningen.

Stockholm och tullarna
Tullverket anlade redan 1636 en tullplats och 
inloppsstation på Dalarö i Stockholms södra 
skärgård. Man ville placera tullplatsen så långt 
ut i skärgården som möjligt för att försvåra 
möjligheterna till smuggling och öka tull-
inkomsterna.

DHF:s hänvisningar till bilder och bildanalyser.

I DHF:s digitala arkiv finns många bilder 
som berör tullverksamheten på Dalarö.

Några av DHF:s bildanalyser som tar upp 
Tullverksamheten på Dalarö: 
147, 433, 899 och 3617.


