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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1776.
Carl Christian Gyldener säljer brännerirörelsen till kronan och flyttar från Smådalarö in till Dalarö,
och bosätter sig på en gård ovanför Fiskarhamnen. Kronan övertar Gyldeners arrendekontrakt.
1776-77 uppfördes 52 kronobrännerier i olika delar av landet, de flesta i städerna.
Citat ur Nordisk familjebok.
Man anställde år 1778 riktiga skallgångar efter lönnbrännare; t. o. m. prästerna skulle förmana sina
åhörare att ej köpa annat brännvin än kronans och efterspana lönnbrännarna. Men dessa åtgärder hade
blott
öfvergående verkan.
Allmogen började snart motarbeta kronobrännerierna, och de stränga förordningar, som utfärdades,
ökade missnöjet. Detta var helt naturligt, då konungen 1780 förordnade om ofta återkommande
visitationer, anställde spioner och stadgade, att allmogens, under offentligt förvar, befintliga bränneriredskap skulle sönderslås m. m. Länsmännen och deras biträden drogo omkring och utöfvade verklig
terrorism, väckte folket midt i natten för att visitera m. m. Det kom understundom till verkliga
bataljer mellan bönderna och kronobetjäningen, på vissa orter. Konungen fann för godt att 14 juni 1787
upphäfva kronobrännerierna och medge, "att brännvinsbränning så till husbehof som afsalu måtte till
nationen upplåtas emot en viss afgift till K. M:t och kronan".

Om Gyldener finns mer att läsa under årtal:
1649: Infördes i Sverige gästgiveri- och skjutsförordning, den bestod sedan till 1933.
1740: Iskällaren i folkmun kallad ”Piratgrottan”, ”Krutkällaren" eller ”Sjörövargrottan”.
Källaren byggdes på 1740-talet och användes till att förvara is i till det Gyldenerska
bränneriet som fanns vid Timmerviken som idag heter Pettersvik.
1745: Carl Christian Gyldener bygger ett bränneri vid Timmerviken, nu benämnd Pettersvik, på
Smådalarö.
1745: Krogen på Rosenön, som brändes ned av ryssarna, återuppbyggdes av Gyldener.
1750: Den 27 april 1750 tecknade Gyldener ensam ett andra arrendekontrakt med Tyresö på
livstid. Kontraktet omfattade Smådalarö gård jämte torpen Västertorp och Stubbviken samt
krogverksamheten på Stora Dalarö krog, Jutholmens krog och Ekholms krog.
1750: Stengärdsgården på Smådalarö byggdes troligtvis någon gång under perioden 1750-1779 då
Carl Christian Gyldener var arrendator till Smådalarö Gård.

