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

1869.
Det nya huset Fredrikshäll, nu Gammelgården, Odinsvägen 5, med 15 rum och tre kök är klart. Fredrik
Westenius betalade kontant 1000 kronor till Fru Berg på Smådalarö för tomten. Han byggde för de
pengar han tjänat på sin lanthandel under fem år.
Efter fem goda år i handelsboden påbörjar Westenius, på den intilliggande tomtmarken, uppförandet av
Fredrikshäll (senare benämnd som Gammelgården) som bostad åt sig och familjen. Fredrik Westenius
står som ägare av tomtmarken från 1860 till 1873, då han avlider 39 år gammal. Änkan Josefina ärver då
fastigheten och innehar den fram till 1908.
Josefina Westenius lever
till 1912 då hon avlider vid
en ålder av 82 år.
Fredrikshäll drevs som
pensionat vilket troligtvis
började direkt efter
uppförandet och pågick
antagligen hela den tid
som Josefina ägde
fastigheten, det vill säga
fram till 1908, vilket blir
under mer än 40 år. Utöver
uthyrning fanns
mathållning att tillgå.
1908-1969
Någon gång kring 1920-30
och fram till 1935 ägde
Sonja Brodin ½ fastigheten
och de båda bröderna Nils
och Sven Hedengren ägde
¼ del var av fastigheten.
Denna trio ägde även
andra fastigheter på byn
och ägnade sig troligen åt
uthyrningsverksamhet.
Sonja var gift med Carl
Fredrik Blomqvist som var
delägare i Blomqvist och
Hedengrens vin-, konservoch viktualieaffär vid
Odinsvägen 21.
1969, Dalarö församling
köper Fredrikshäll/
Gammelgården med
donationsmedel.
1971-1972, renoveras
villan av nya ägaren. Gammelgården, används sedan dess som församlingshem.

Odinsvägen.
Affärshuset.

Fredrikshäll (senare Gammelgården).

Stenhuset som revs 1965.

Fredrikshäll omfattade vid byggnationen
15 rum och 3 kök.
Fredrik och Josefina fick fem barn Alice –
Ingegerd – Hugo – Mimmi – Signe.
Efter Fredriks död bedrev Josefina
pensionatverksamhet i huset.

Läs mer om Fredrikshäll i skriften
”En Dalaröflickas memoarer”
av Alice Baeckman född Westenius.
Haningebygden nr 22, 1988 = DHF:s artikel A407.
Se även DHF:s:
Året var 1859.
Bildanalys 456, 1846.
Redovisning SC176: Gammelgården som pensionat.

