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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Se nästkommande sidor

1770.
Udden mellan Hotellbryggan och Fiskarhamnen börjar kallas ”Spegels udde”.
”Spegels udde” härstammar från den gamla Dalaröfamiljen Spegel.
I början av 1770-talet bosätter sig sjötullvaktmästaren Henric Spegel (1743-1797) i huset intill
gästgivargården vid Hotellbryggan. Husets belägenhet var ungefär där kiosken låg.
Senare i början av 1800-talet flyttar Henrics son Johan Henrik till udden närmare Fiskarhamnen.
Troligen är det då namnet ”Spegels udde” kommit till.

De hus som tidigare fanns på udden brändes ner vid rysshärjningarna 1719.
Ryssarna brände bebyggelsen på Dalarö där Stockholms stora sjötull fanns sedan 1635. Detta
skedde innan anfallet mot Stockholm inleddes. Omkring den 12 eller 13 augusti anföll ryssarna
Dalarö. Om fienden landsteg med sina galärer på Dalarö är osäkert, de kan ha landstigit längre
norrut och tagit landvägen till samhället. Tsar Peter hade gett order om att skona alla kyrkor, så
Dalarö kapell liksom klockstapeln blev kvar till eftervärlden. På många orter plundrades kyrkan på
sina inventarier, men inte på Dalarö. Här koncentrerade man sig på att bränna krogen, tullhuset
samt boningshusen för tull- och lotspersonalen. Nästan all bebyggelse brändes av ryssarna vilket
Dalarös präst Petrus Gadd berättade i en skrivelse till domkapitlet.
Den stora branden 1890 utbröt i hotellet och gnistregnet antände 12 gårdar som brann ned.
Även huset på udden brann ner men ett nytt hus uppfördes på samma plats 1898.
Se även DHF:s bildanalys nr 2673: Branden 1890.

Ödeläggelsen efter branden 1890,
teckning ur DN.
Se även DHF:s bildanalys nr 2673.

Fler bilder.

Målning gjord av C. W. Blom 1879.

Foto taget före branden 1890.
Ur Alfred Janssons bok.

Teckning gjord av Conny Burman vid sekelskiftet 1900.

Fler bilder.

Dalarö 2:124 Spegels udde.

Någon gång före 1911 byggdes huset om och fick det vackra taket som det har i dag, ett s.k.
mansardtak.
År 1920 hade altanen i öster inget tak och balkongen i väster var ännu inte inbyggd. Ännu på
fyrtiotalet saknade altanen tak.
1998-1999 gjordes en totalrenovering varvid bl.a. verandan som nu hade tak, inglasades. I
renoveringen ingick också att fastigheten anslöts till kommunalt vatten.
Den fina strandpromenaden och stenmuren nedanför anlades troligen 1907.

Se även DHF:s:
Medlemsblad Shimmyn september 2012.
Bildanalys nr 236, 896, 2864 och 4571.

