Året Var
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
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Se nästkommande sidor

1931.
Storsmugglaren Algoth Niska fast på Dalarö.
Algoth Niska, 1888-1954, var under förbudstiden en legendarisk spritsmugglare. Han smugglade i
stor skala sprit inom hela Östersjöområdet. Han gäckade ständigt tullen med sina snabbgående
båtar och sin fräckhet.
Citat ur Tullverkets skrift ”Tullarnas 1900-tal”.
Storsmugglare fast på Dalarö 1931. De två ståtliga herrar, som här påpassligt fångats mitt i steget av
fotografen är varandras förutsättningar: tullaren och storsmugglaren. Den fryntlige men barske
mannen till höger är förste kustvakten vid Dalarö kustpostering, Karl Georg Olsson, ”Dalarö Olle” i
folkmun. Det var han som hade till vana att i tullens ”sagoböcker” (vaktböckerna) skriva
patrulleringsrapport i förväg med motivering att om det inträffade något som avvek från det redan
skrivna, så fanns det ingen tid att rapportera eftersom det då gällde att handla istället. Här har
tydligen en sådan situation infunnit sig. Dalarö-Olle beledsagar nämligen storsmugglaren
Algoth Niska. Han har just gripits och skall överlämnas till polisen. Niska utlämnades sedermera till
Finland där han fick sona sina brott i fängelse.

En av de snabba smuggelbåtarna han ägde.
Båten har här gått på grund och bordas av tullen.

I boken Mina äventyr, utgiven av Söderström och Co,
finns hela berättelsen om Algoth Niska.

Se även DHF:s bildanalys nr 4560.

Algoth Niska:
Hans far var en finlandssvensk sjökapten.
Niskas syskon var Adolf operabaryton, Ester sopran, Bror
operettsångare, Arno teaterchef och Aina dansös.
Trots att alla de andra blev skådespelare, dansöser och
sångare blev han sjöman, paradoxalt nog den mest berömde
av dem alla.
Algoth Niska gifte sig med Magda Aufrichtig i Helsingfors 1917
och med Cecilia Andersson i Mariehamn 1927.
Han hade två barn, Magda och Jack.

