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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1850.
Dalarö Hotell byggdes och drevs i många år av tre systrar Hultman
Krog/ Gästgiveriet/ Värdshusbyggnaden på Dalarö
Gästgifveribyggnaden låg vid den nuvarande hotellbryggan och är markerad med ”krog”på Johan
Nessers karta från 1740
Johan Erichsson var gästgivare och arrendator under en relativt kort period.
Den som efterträdde honom var Petter von der Heide som finns noterad som gästgivare
i Kyrkboken 1644 i samband med att hans son begravdes.
Han hade innan han slog sig ner på Dalarö varit sjökapten och kallades därför även ”kapten”.
Under hans tid som arrendator och gästgivare tillkom den stora ”Värdshusbyggnaden”
som låg på den plats där bussarna idag har hållplats vid Hotellbryggan.
Bygget blev försenat då berg måste sprängas bort med eld och vattengjutning för att få plats med
den stora värdshusbyggnaden, som stod klar 10 – 15 år efter gästgiveribyggnaden, markerad med
”krog” på Nessners karta.
1876 dör Anna Sophia Berg. Hon har då varit ägare till Dalarö gästgiveri i 40 år.
Dödsboet erbjuder då troligen Octavia Hultman att överta arrendekontraktet fram tills att skiftet av
ägorna är klart mellan Carl Gustaf Berg och Anders Petter Berg.
Vid förrättningen som avslutades hösten 1879 tilldelas Anders Petter Berg Dalarö gästgiveri och Carl
Gustaf Berg ”Stenhuset”.
Under Martin Eklunds tid som ägare bytte värdhusbyggnaden/gästgiveriet till att kallas hotell.
Martin Eklund var ägare till Dalarö Hotell 1881-1907 och Octavia Hultman var restauratris.
Eftersom det var Hultman som styrde och rådde med allt på hotellet så kallades hotellet för ”Hultmans
hotell”. Det var också Octavia som med ångbåt reste in till Stockholm för att uträtta affärer för hotellets
räkning. Under 1884 utskänkte Octavia Hultman, Dalarö Hotell 1 200 kannor brännvin.
1 kanna = 2,617liter, Stockholms Dagblad .
Mathilda Hultman * Carolina Hultman * Octavia Hultman
I slutet av 1800-talet fanns det inte en bybo eller sommargäst som inte kände systrarna Hultman på
hotellet. Främst var det Octavia som kom att bli en ledande personlighet på byn och egentligen var det
bara hon som under många år var permanent bosatt på Dalarö.
Självaste August Strindberg låter mamsell Octavia skymta förbi i novellen Min sommarpräst i
novellsamlingen Skärkarlsliv: När jag kommer ut om våren till sommarnöjet, är jag den första. Den
lilla badorten är öde, luckor äro stängda, verandor täckta. Träden äro halvlövade, rabatterna ogrävda,
och i hål och vrår ligger lite smutsig snö kvar. Men då går jag ner till gästgivaregården efter middagen
och finner min sommarpräst. Sådan jag fann honom för tolv år sedan finner jag honom än, sittande vid
sitt punschglas i kakelugnsvrån, läsande sina tidningar, strykande huskatten och småspråkande med
värdinnan.”
Då novellen skrevs 1888 hade mamsell Octavia Hultman redan tjänat på gästgivargården sedan 1873.
Anledningen till att hon hittade ut till just Dalarö var att den dåvarande gästgivaren Johan Eklund och
Octavia Hultman båda var födda och uppväxta i den lilla småländska landsortsstaden Eksjö. Det skilde
bara sex år dem emellan. Det är nog ingen vågad gissning att de båda måste ha känt varandra sedan
Barnsben
Mamsell Octavia Hultman förestod Dalarö Hotell under hela 1890-talet. Sedan länge hade hon sin
bostad i intilliggande Stenhuset strax ovanför hotellbyggnaden. Under hela 1890-talet
ansvarade hon för hotellet. 1907 övertogs hotellet av hotelldirektör Carl Löfvander från Stockholm.
Hon avled den 29 december 1915.

1740 års tomtkarta är den första
kända över Dalarö. Den är
upprättad av lantmätaren och
löjtnanten Johan Nessner

Ägare till Dalarö Krog/Gästgiveriet/Värdshusbyggnaden som senare blev Dalarö Hotell.
1638 – 1800

Tyresö gods

1800 – 1802

Brita Bonde

1802 – 1818
1818 – 1835
1835 – 1880

Carl Peter Blom
Anders Berg
Anna Sofia Berg

1880 – 1881

Anders Petter Berg

1881 – 1907
1907 – 1917

Martin Eklund
Carl Johan Löfvander

1917 – 1934
1934 – 1947
1947 - ?

AB Dalarö Hotell
AB Havshotellet
Erik Vilhelm Lindström

Kommentar:
År 1963 köper Österhaninge Kommun Dalarö Hotell, som stått tomt i många år.
År 1965 fattas beslut om rivning.

