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

1851.
När ett kapell på Huvudskär revs skall enligt ett protokoll rivningsvirke ha använts för ett bygge av
en liten stuga på Dalarö.
Den lilla stugan låg vid nuvarande Odinsvägen 23.
Stugan lär ha varit på ett rum och kök.
Huset kallades Surmjölkskyrkan, troligtvis beroende på användning och det ursprungliga virket den
byggts av.
Vem som byggde stugan är inte känt.
När kapellet revs är inte känt men troligtvis var det något år innan virket togs omhand av Dalaröbor.
Här råder en vissa oklarheter.
Att det av virket från ett kapell som skulle ha inrymt ett postkontor på Dalarö finns inga belägg för.
Första postkontoret på Dalarö låg i huset Dvärgbacken 1. På karta från 1796 finns huset markerat som
postkontor.
Att denna stuga skulle ha använts som skola som man kan hitta påstående om finns inte heller belägg
för. Dalarös första skola låg i andra våningen i Stenhuset nere vid Hotellbryggan.
Skolundervisningen på Dalarö kom igång i november 1844, med officerskadetten Rosenqvist som
lärare.
Att det skulle använts för mejeriprodukter kan vara troligt beroende på namnet.
Se även olika teorier om Surmjölkskyrkan på de sista sidorna.

Huvudskär
Förr fiskades mycket torsk och strömming på Huvudskär. Det var ett betydande fiskläge med eget
kapell och egna lagar. Enklare bostadshus uppfördes och år 1646 även kapellet som sedan flyttades
från Ålandsskär till Lökskär. På söndagarna var det obligatorisk gudstjänst i öns kapell.
I samband med rysshärjningarna 1719 brändes all bebyggelse men det mesta återuppbyggdes.

1878 byggdes ett tvåvåningshus på tomten, kanske
revs då Surmjölkskyrkan.
Det hus som byggdes 1878 revs 2016.
Ett nytt hus är nu byggt på samma plats.
Se nästkommande sida.

Huset som byggdes 1870 och som brann
1949 och fick ett nytt utseende.

Huset kallat Bankhuset såg då ut så här
efter branden. Husen har nu ett plattare
tak.

Foto från 2021.
Det hus som
byggdes 2016.

Några olika teorier om Surmjölkskyrkan.
Lars Liwendahls bok ”En post- och kulturhistorisk vandring under fem sekel”.

August Strindberg.

Boken: Tyresö av Barbro Flodin.

Tidningsklipp Tyresö kyrka 300 år av fil. lic. Henrik Alm.

Anm. Järnholmen är en del av Utös norra del.
På Järnholmen fanns på 1700- och 1800-talet
lotsstation som hörde under Dalarö. Man lotsade
båtar från redden utanför Utö och Järnholmssund
till Dalarö eller motsatt väg. Ibland var det
motvind och motström då måste man förhala
fartygen genom sundet. Till det användes de stora
handsmidda järnringarna kallade moringar som
fortfarande finns kvar utmed stränderna.

