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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1844.
Inrättades den första skolan i hyrd lokal på övre våningen i hotellets annex (Stenhuset).
Lärare var officerskadetten Rosenqvist.
Historik.
Redan på 1500-talet fanns i Sverige s.k. barnaskolor. Läskunnigheten främjades genom 1686 års kyrkolag,
som föreskrev att kyrkoherdarna skulle se till att ungdomen lärde sig läsa i bok. Under 1700-talet tillkom
ganska många privat finansierade folkskolor, och s.k. byskolor. I början av 1800-talet blev intresset för
folkskolan allt starkare och förslag om allmän och fri undervisning för alla väcktes i riksdagen.
Folkskolestadgan 1842.
Kungl. Majestät utfärdade en Folkskolestadga 1842. Enligt denna skulle det i varje församling finnas minst en
skola med av staten godkänd lärare. Barnens skolgång skulle vara obligatorisk.
Dalarö skola.
Vid sockenstämman på Dalarö i januari 1843 behandlades skolfrågan. Någon skolinrättning fanns inte på
Dalarö och en sådan krävdes med anledning av Folkskolestadgan. Skolhus ansåg man sig inte ha råd att bygga
utan man skulle hyra erforderliga rum.
Skola 1844 Stenhuset.
Skolinrättningen kom inte igång förrän i november 1844. Man hade då av patron Berg på Smådalarö hyrt två
rum i övre våningen på det s.k. Stenhuset eller Kommendantbostaden (belägen mellan värdshuset och
Westenius affär, där busshållplatsen finns idag) vid Hotellbryggan.
Till lärare antogs officerskadetten Rosenqvist.
Dalaröborna protesterade mot den höga skolavgiften.
Detta ledde till att major Cedercrona avgick som sockennämndens ordförande och att Lotsstyrelsen i
juni 1845 tog över huvudansvaret för undervisningen för skolan i ”Stenhuset”.
Dalarö socken hade nu i samarbete med Lotsstyrelsen uppfyllt folkskolestadgans krav till en låg kostnad för
Dalaröborna.
Lotsverket svarade för lön till lärare och för undervisningsmaterial och socken tillhandahöll förhyrd lokal för
skolundervisning.
Lotsbarnskolan.
Lotsbarnskolan på Dalarö var en skola med två terminers lästid och med läsårsanställd lärare, liksom de
vanliga sockenskolorna. Skolan var för alla barn inte enbart för barn som tillhörde lotsar.
1848 flyttade skolan till andra lokaler på Amerikaberget.
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