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.
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1636.
Dalarövägen en viktig kommunikationsled med Stockholm.
År 1636 är ett viktigt år för Dalarö och räknas som samhällets födelseår.
Då inrättades nämligen den kungliga tullkammaren och Dalarö blev Sveriges viktigaste tullplats.
Tillsammans med lotsverksamheten växte nu Dalarö samhälle fram. Detta medförde ökade krav på
bättre kommunikation med huvudstaden via Dalarövägen.
Dalarövägen var sedan början av 1600-talet huvudvägen söderut från Stockholm. Dalarövägen hade
gemensam utfart från staden vid Skanstull med Göta Landsväg, vilken ledde mot Södertälje och södra
Sverige.
Vägen var i början så smal att inte två med vagn förspända hästar kunde mötas utan att man var
tvungen att spänna från. Vägen gick över beteshagar med grindar, troligen fanns två av dessa grindar
på bägge sidor om Sandemars ägor ända fram till 1920.
På 1930-talet genomfördes många vägarbeten utefter Dalarövägen genom anvisade Nödhjälpsarbeten,
även kallat AK-arbeten (Statens Arbetslöshetskommission). AK-arbete en statlig insats för att motverka
förmodad arbetslöshet. Den instiftades 1914 efter första världskrigets utbrott.
Dalarövägen har under seklens lopp förbättrats och ändrat sin sträckning åtskilliga gånger och ingen del
av den ursprungliga vägen ingår längre i Nynäsvägen.
Den gamla Dalarövägen går mestadels att följa förbi gårdar, krogar och torp.
När de stora vägarna rätades vid bilismens intåg under 1900-talet snördes många sträckor av. Flera av
dessa används i dag som lokala vägar. Men avsnörda sträckor som har stängts av för trafik har naturen
återtagit, de har blivit övervuxna och återgått i skogens grepp.

Se även DHF:s redovisning SC225 del 1 och 2.
Se även ”Året var” 1638:
Gästgifvaregård.
Den första krögaren, Johan Erichsson, får rätten
att öppna krog på Dalarö, privilegiebrev
utfärdades den 9 april 1638.

Dalarövägen vid Hökarängens gård.

