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.

Detta är en fördjupning
av händelsen år
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se nästa sida

6

3

1863.
Bosätter sig fiskare Österberg med hustru och två barn tillsammans med pigan Hedvig Sollerman
på Krogholmen (nu Rosenön).
I husförhörslängder från 1860-talet benämns Krogholmen som Fiskarholmen.
Fiskare är nu upptagna som boende på Krogholmen.
Detta kan vara förklaringen till namnbytet till Fiskarholmen men kyrkan tyckte nog också att det lät
bättre. Det officiella namnet som Lantmäteristyrelsen använde var Krogholmen ej Krogarholmen.
År 1863 bosätter sig fiskare Österberg med hustru och två barn tillsammans med pigan
Hedvig Sollerman på Krogholmen. Fiskare Österberg med familj kom från Nämdö.
Ett år senare kommer fiskardrängen Ludvig Östman.
Pigor och fiskardrängar avlöser varandra fram till 1878 då fiskare Österberg med familj utflyttar.
År 1879 bosätter sig fiskare Gustaf Teodor Eklund med hustru och två barn på 3 år och 13 år från
Ingarö till Krogholmen.
Äldste sonen Carl Gustaf flyttade 1887 till Nämdö men återkommer med hustru och två barn till
Krogholmen och är noterad som inneboende hos sina föräldrar.
År 1899 flyttar Carl Gustaf med hustru och sex barn från Krogholmen.
Fyra av barnen är födda på Krogholmen en dotter 1891, en son 1894, en dotter 1896
och en son 1897.
Det finns inte noterat när Carl Gustafs föräldrar med andra sonen utflyttade.
År 1901 bosätter sig fiskaren Karl August Ahlgren med hustru och en dotter på Krogholmen.
Fiskare Ahlgren med familj stannar till 1905 då de utflyttar till Ornö.
Kalle Ahlgren var en mycket duktig och omtyckt fiskare vars namn lever kvar på Ornö.
Uttrycket att göra en ”Kalle Ahlgrenare” används fortfarande.
År 1906 arrenderar fiskaren, Otto Edvard Lind från Tyresö Krogholmen och bosätter sig där med hustru
och nyfödd dotter.
Året efter återflyttar familjen till Tyresö.

Se även årtal:
1719 Ryska galärflottan bränner de flesta husen på Dalarö som ligger kustnära, Dalarö kyrka och
Sandemar skonas. Smådalarö Krog som låg på Krogholmen (nu Rosenön) brändes också ner av
ryssarna.
1860 I husförhörslängder från 1860-talet benämns Krogholmen som Fiskarholmen vars namn nu är
Rosenön.
1911 Avstyckas Rosenön och får fastighetsbeteckningen Smådalarö 1:35.
Krogholmen byter namn till Rosenön.

