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

6

7

1667.
9000 riksdaler anslås till ett hus för kungar, ambassadörer och högre ståndspersoner.
Men huset kom först till stånd 1788, det nuvarande Tullhuset.
Dalarö tullhus uppfördes under åren 1787–88, efter ritningar av Erik Palmstedt. Magnus de la Gardie
formulerade redan 1667 behovet av ett nytt tullhus; "et Wackert huus wijdh Dalaröön, emedan dhet
hender offta at publici ministri och andra Åthskilliga Stånds Personer dijt anlende".
Den 13 december 1667 utgick kallelse till ständerna att infinna sig till riksdag i Stockholm den 1 juni
1668. Till ridderskapet och adelns talman (lantmarskalk) utsågs Johan Gyllenstierna.
Ärkebiskopen Johannes Canuti Lenaeus kunde på grund av sin höga ålder (95 år) inte fungera som
prästeståndets talman, utan meddelade att ståndet själva skulle välja talman. Normalt skulle biskopen
i Linköping, som näst ärkebiskopen var högst i rang av biskoparna, ha varit talman i Lenaeus ställe,
men Samuel Enander hade nyligen blivit adlad och ansågs därför olämplig som talman. Som
prästeståndets talman under hela riksdagen fungerande därför biskopen i Strängnäs, Erik Gabrielsson
Emporagrius, dock utan att formellt ha blivit vald. Borgarståndets talman var stadssekreteraren i
Stockholm Olof Thegner. Bondeståndets talman var en icke namngiven bonde från Västergötland.

Palmstedts originalritningar.

För 9000 riksdaler år 1667 kunde man köpa lika
mycket varor och tjänster som för 3.792.452 SEK år
2019 mätt med konsumentprisindex.

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