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.
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1726.
Postgång Dalarö-Stockholm ökar från varje lördag (sedan 1668) till även varje måndag och onsdag.
Stora sjötullen i Dalarö utarrenderas till ett särskilt sällskap, Generaltullarrendesocieteten, vilket ger
stadiga inkomster till staten.
Generaltullarrendesocieteten
Det första bolaget grundades 1726 på regeringens initiativ och övertog tullverkets uppgifter och
arrenderade tullarna och accisuppbörden av kronan mot en viss årlig avgift. Kontraktet slöts först på
tio år, men förlängdes i etapper fram till 1765, då kronan övertog verksamheten.
Generaltullarrendesocieteten var verksam på nytt 1777–1782 och från 1803, mot att kronan fick en
fjärdedel av tullintäkterna. För Finlands del bröts kontraktet när landet blev en del av ryska riket.
Generaltullarrendesocieteten ersattes av en statlig generaltulldirektion, som tidigare också verkat
under de perioder som Generaltullarrendesocieteten varit indragen (förutom 1773–1776 då
Kammarkollegium ansvarade för tullväsendet). Generaltullarrendesocieteten leddes av ett fullmäktige,
som bistods av ett kansli, medan Generaltullarrendekontoret bokförde och redovisade inkomsterna
från generaltullarrendet.

Postmuseums karta över skärgården 1756.
Lantmäteriets kartor var sekretesskyddade under 1600-talet och tidigt 1700-tal. Sekretessen lättar
1735. Postverket fick tillstånd 1746 att utarbeta postkartor över landets alla provinser. Kartorna
skulle innehålla uppgifter om postkontorens och postgårdarnas lägen och de inbördes avstånden.
Posten under 1700-talet Karl XII:s reform.
I februari 1718 utfärdade Karl XII en förordning i syfte att reformera postföringen. Den stora förändringen var att
postsysslorna i fortsättningen skulle skötas vid gästgiverierna runt om i landet. Det var stort motstånd mot
reformen och många av de gamla postmästarna avgick då de inte ansåg sig kunna sköta en gästgiverirörelse. Och
andra sidan var gästgivarna ofta inte kompetenta att sköta poströrelsen. Reformen hann aldrig genomföras i sin
helhet förrän Karl Xll stupade i november samma år. Då beslutade man att dra tillbaka förordningen.
Den 13 februari stadgades åter om postböndernas gamla friheter och beskydd. Det belades med dödsstraff att
överfalla och skada en postbonde och hans drängar under deras tjänsteutövning.

