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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1861.
Ett nybyggt skolhus invid Treberg var färdigt. Det gamla auktionerades bort för 900 riksdaler.
Den gamla skolan låg på Amerikaberget och ännu längre tillbaks låg skolan i stenhuset vid
Hotellbryggan.
Det finns ingen bild på den första skolan vid Odinsvägen som brann 1873.
Skolhuset vid Odinsvägen, byggdes på tomtmark som arrenderades av änkan Anna Sofia Berg.
Timret anskaffades av församlingens medlemmar efter råd och lägenhet.
Tullförvaltare Liljencrants levererade fem stockar, handlare Westenius fyra, postmästare Bratt tre,
lotsar och torpare vardera två.
För att erhålla medel till övrigt material såldes det gamla skolhuset, på Amerikaberget, på auktion för
900 rdr riksmynt.
Sommaren 1861 var det nya skolhuset klart, ty då begärde badgästerna att få begagna skolan till
”religiösa föredrag”, vilket beviljades med 5 rdr gången.
Det nya skolhuset hade två klassrum på nedervåningen, ett för lotsbarnskolan, småskolan för barn
mellan 6 – 10 år och ett klassrum för folkskolan, storskolan för elever över 10 år.
Vid en eldsvåda den 26 april 1873 brann skolhuset. Av lotsstyrelsens årsberättelse för år 1874 framgår
att undervisningen för småskolan, lotsbarnskolan, under året har varit inställd till följd av brist på
passande lokal. Storskolans undervisning bedrevs i Tullhuset tills att skolhuset var uppbyggt.
Det nya folkskolehuset på Dalarö invigdes av pastor J. Olsson den 1 mars 1875, då även vårterminen
öppnade.
Huset i två våningar, byggdes 63 fot långt och 37 fot brett. På nedre botten fanns två stora och ljusa
skolsalar – för folkskolan och småskolan – ett för båda salarna avsett omklädningsrum som även
begagnades till sockenstuga, samt rum och kök för småskollärarinnan.
På övre botten fanns två rum och kök för folkskolläraren samt ett rum och kök för barnmorskan.

Skolan 1914,
byggdes på samma
plats 1875.

Se även DHF:s redovisning SC212:
Skolor på Dalarö genom tiderna.
Från mitten av 1800-talet – 2020.

