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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1676.
En klockstapel uppförs på Dalarö för en kostnad av 122 daler.
Christian Bredtschneider som då var tullförvaltare skänkte merparten av kostnaden.
Runt Dalarö kyrka finns en mindre kyrkogård som inte använts sedan 1880-talet. Omgivande stenmur är
lagd av dalkarlar. Eftersom kyrkobyggnaden saknar ett klocktorn, finns istället en
fristående klockstapel som står på en bergsknalle söder om kyrkan, utanför kyrkogårdsmuren.
Den första klockstapeln uppfördes 1676 och ersattes 1746 av en ny klockstapel. Stapeln har rödfärgad
brädfodring med svängt kopparklätt tak som är prytt med en spira med kors.
Från gamla räkenskaper kan utläsas att Per i Gränö, Hans i Vinåkk och Lars i Kolbotten skall ha fört fram
23 stockar, tre bjälkar, två förband, fyra karmar och en spira. Byggmästaren och hans två hantlangare
erhöll en lön om 66 daler för sitt arbete. Den sammanlagda byggkostnaden uppgick till 122 daler.
I stapeln hänger två klockor. Storklockan är gjuten 1745 på Meyerska Styckgjuteriet i Stockholm.
Lillklockan har varit med från kyrkans äldsta tid. Klockan är ornerad av akantusblad och en gädda i relief
och bär inskriptionen "Gloria in excelsis Deo. Ioran Putenson me fecit anno 1656.
H. Christian Bredtschnider Tolförwalther in Dalaröen".
Klockstapelns klocka ljuder när det är gudstjänst, begravning, bröllop etc.
Förr ringde även klockan då elden var lös.

Klockstapeln.

Kostnader vid byggnation:
Det framgår inte vilken valör av daler det gäller, så omräkning till dagens penningvärde är lite
osäker. Troligtvis var det daler silvermynt (1633-1788).
Om man avsåg riksdaler, så motsvarade 122 riksdaler silvermynt år 1676 = 27.367 SEK år 2019
för köp av tjänster eller varor mätt med konsumentprisindex.
Lönekostnaden var 66 daler silvermynt tillsammans för de två arbetarna år 1676 = 14.805 SEK
år 2019 mätt med konsumentprisindex.
Således var kostnaden för koppartak, rödfärg, kors etc. 12.562 SEK.
Om det förekom övriga bidrag i form av tjänster eller gåvor är oklart.

