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

1863.
Kommunens hus vid Dvärgbacken uppförs.
Huset var tidigare i två våningar men har senare blivit betydligt mindre. Huset som byggdes 1863
saknades såväl vatten som avlopp.
Här inhystes troligtvis några av samhällets fattiga*.
Enligt husförhörslängderna var det periodvis mycket folk skrivna på den adressen.
Det mesta av huset revs eftersom det var inpyrt med fylla och snusk och bara snickarboden blev kvar.
Vilket år rivningen skedde finns ingen exakt uppgift om men det ska ha varit någon gång i slutet av
1940-talet.
En del av husets historia har även möjliggjorts genom upplysningar av fru Emma Sjöström, född
Forsberg, 1877-1962. Ur intervjumaterial från 1946, upptecknat av Brita Stjernswärd, Nordiska Museet.
Sockenskomakaren Carl Elias Forsberg bodde i huset Dvärgbacken 3, 1855-1875, och han hade sin
verkstad i huset på granntomten. Han hyrde då bottenvåningen av kommunen. Carl Elias Forsberg fick
ekonomiska svårigheter och flyttade tillfälligt från huset men när Carl Elias åter kunde betala
tomtörena hyrde han åter av kommunen.
Nuvarande Dvärgbacken 3 hade då beteckningen gården nr 16 sedan Tomt nr 28.

Så har såg det ut 2014.

* Läs om Dalarös fattighus i ”året var”:
År 1815: Carl Peter Blom donerar en stuga som blir den första fattigstugan. Den låg där ICA
nu är beläget. Fattigstugan revs i slutet av 1940-talet.
I skriften ”Kommunalprotokoll 1899-1917” finns många av samhällets fattiga namngivna.
Här finns uppgifter om vilka understöd som betalades ut.
En av fattighjonen som behövde extra omsorg var en dam som kallade sig själv för
drottningen av Saba. Dalaröprästen Allan Lindeberg skall ha varit henne behjälplig i sin
andliga nöd. Han blev kyrkoherde i Dalarö, Ornö och Utö församl. pastorat 1933.

Mer fakta.

Dvärgbacken 3

1879

Huset finns här inritat på kartan från 1879.
Hur tomtgränsen var dragen år 1863 vet vi
inte. I intervjun anges att huset låg på
grannfastigheten till Dvärgbacken 3.

2009.
Sockenskomakare Carl Elias Forsberg f. 1810 på Dalarö
5 barnsfar med hustrun Elisabeth f. 1810 i Västerås.

Dvärgbacken 3.
Huset som kommunen
tidigare ägde.

Carl Elias var även fjärdingsman, kyrkvaktmästare och auktionsutropare.
Först var han skomakare i Köping och Västerås tills han far kallade hem honom för att han
skulle bli sockenskomakare på Dalarö. Carl Elias hade tre gesäller och två lärpojkar.
Om Dvärgbacken 3 finns mer att läsa i DHF:s redovisning SC112.

