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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1885.
Företagsnamnet ”Dalarö Bageri” blir ett begrepp.
På den nuvarande bageritomten vid hörnet Odinsvägen och Mästerlotsens väg tidigare Norevägen,
hade Dalarös telegraf- och postmästare löjtnant Bratt från början av 1840-talet varit bosatt med sin
familj.
Då postmästare Bratt avled våren 1873 övertogs fastigheten av handlaren Per Erik Jansson och hans
hustru Brita Charlotta. Huset var stort nog att hysa gäster. Det fanns också utrymme för en mindre
utskänkningskrog som var till för enklare folk än för de mer krävande sommargästerna.
Handlare Jansson f. 1844 d. 1890 började nu kalla sig för ”gästgivare”. Samtidigt som den lilla
gästgivarkrogen öppnade fick ”gästgivarhustrun Brita Charlotta f. 1816 d. 1923” idén att också öppna
ett litet bageri vägg i vägg med krogrummet.
Huset byggdes av utrymmesskäl på bakåt där själva bageriet kom att ligga. Då handlare Jansson avled
1890 drevs bagerirörelsen vidare av änkan Brita Jansson. Sannolikt var det i denna veva som namnet
”Dalarö Bageri” blev ett begrepp.
Brita som även kallade sig Charlotta flyttade in till Stockholm där hon fortsatte med bageriverksamhet.

DN 3 nov. 1888.

Undertecknad,
som nyligen inflyttat från Dalarö, har öppnat
finbageri och handel så väl de med bekanta
dalarölimporna som alla de brödsorter som
därstädes varit omtyckta, och skall jag
fortfarande söka här göra mig förtjänt af samma
välvilja som förut der kommit mig till del.
Charlotta Jansson, Östermalmstorg 2.
Odinsvägen / Dalarö 1910.

DN 19 december 1893.

Fru Charlotta Jansons Dalarö-Bageri,
Östermalmstorg 2, Holländargatan 10 och
Hornsgatan 24, tillhandahåller ärade
kunder med godt kaffebröd, särskildt
omtyckta Skorpor, Dalarölimpor och nu till
Julen med äkta Vörtbröd.
………………………..
Charlotta Jansson.

Se även DHF:s bildanalyser nr A433 och 4800.

