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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1880.
Mellan åren 1880-90 ökar bebyggelsen med 70%.
Eva Rosander skriver i sin ”Kulturhistoriska bebyggelseutredning 1968”:
Stadsplaneförslaget åtföljdes av en karta upprättad åren 1893-1894. Samma karta användes för tomtoch gatureglering 1897-1898. Först efter att denna tomt- och gatureglering fastställdes så stadsplanen i
konselj den 29.3 1899. Ny stadsplan tillkom den 16.4 1920. 1893-1894 års karta visar en markant
ökning av fastigheter.
Ovan framgick att fastighetsägarnas antal 1880 var 130 stycken mot 218 år 1890 alltså en ökning med
70 %. Denna ökning var ett resultat av spekulationsbyggande och eftersättande av kvalitet.
Områden, som bebyggdes under 1880-talet och början av 90-talet var kvarteren Seglet, Masten och
Bommen samt delar av Sippan N. om Birger Jarlsvägen. Vidare bebyggdes kvarteren Ekan och Jollen
N. om Torsvägen under denna period. Kvarteret Jungfrun hade redan på 70-talet blivit exploaterat i
V. delen och var vid tiden för 1894 års karta färdigbyggt. Kvarteret Skogen bebyggdes till större delen
1888 och visar tydliga tecken på sämre kvalitet. Vidare hade en del villor i kvarteret Skärkarlsedet
byggts.
Villor
a) Uppförda främst som sommarbostäder för/av stockholmare eller som permanentbostäder för
bofasta tjänstemän. De kvalitetsmässigt bästa villorna stammar från 60- och 70-talen medan en
försämring sker på 80-talet. De flesta villorna av denna typ finns längs Baldersvägen (stg 147X, 193 E).
b) Uppförda som permanentbostäder för hantverkare och arbetare eller i spekulationssyfte att hyra
eller sälja. Gruppen är av sämre kvalitet än grupp a) samt präglas av avsaknad av ornament men är
försedda med verandor, vanligen i två våningar. Villor av denna typ uppfördes främst under 1880-talet,
företrädesvis under dess andra hälft samt under 90-talet. Norr om Birger Jarlsvägen florerar denna
villatyp.
c) Uppförda som "sommarstugor" utgörande ett komplement till den bofasta befolkningens
huvudbyggnader. Gruppen är kvalitetsmässigt mindre god, då den främst tillkommit på spekulation i
sommarhyror. Gruppen utgöres av mindre byggnad i en eller en och en halv våning med envånig
veranda. Gruppen förekommer över hela Dalarö.

Anm.
Fast boende på Dalarö var:
år 1890: 819 personer
år 1900: 776 personer.

