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
1

8

se nästa sida

9

5

1895.
En ny Brandordning fastställdes den 14 maj av dåtidens Länsstyrelse, kallad Landskansliet.
Från 1895 var alla arbetsföra män skyldiga att tjänstgöra vid brand
Eftersom brandfaran alltid var överhängande i dåtidens samhällen, inte minst med den ödesdigra
hotellbranden på Dalarö i färskt minne, beslöts om en Brandordning som fastställdes den
14 maj 1895 av Landskansliet (numera Länsstyrelsen).
I denna står "Uti brandkåren är hvar och en af områdets arbetsföra manliga invånare från 18 till
60 års ålder skyldighet att tjenstgöra och böra af öfriga invånare, som därtill äro oförhindrade,
såväl män som qvinnor vid eldsvåda biträda med vattenlangning".
I denna brandordning fastställdes också att ägaren till varje bebyggd tomt skall hålla en ständigt
vattenfylld brandspruta i gott stånd och lätt tillgänglig, en brandhake, en stark stege som räcker till
taket samt tvenne vattenhinkar. Allt uppmärkt med ägarens namn eller gårdens nummer.
Branden påskyndade första stadsplanen
Efter den stora branden på Dalarö 1890 förstod man att någon typ av bebyggelsereglering
behövdes. Man beslöt att upprätta en stadsplan, som reglerade minsta avstånd mellan husen och
till tomtgräns, så elden skulle få svårare att sprida sig. Vidare beslöts om brandgator ner till sjön.
Därmed skulle dåtidens langarkedjor få bekvämare tillgång till vatten.
En första stadsplan över Dalarö blev godkänd 1899.
1862 blev Dalarö med omnejd en egen kommun. 1890 bildades municipalsamhället Dalarö av de
centrala tätortsdelarna. Samhället fick sköta de angelägenheter som angavs i lag om
stadsbestämmelserna. Styrelsen hade bl.a. till uppgift att organisera brandsynen och se till att
ortens kakelugnar och spisar fungerade, tillsätta brandvakten och organisera ett brandförsvar samt
utse personer som skulle hålla brandvakar vid sjön öppna.

Se även:
Året var 1800 och 1890.
DHF:s artikel A75, Brandgator.

Dalarö 1890, dagen efter den stora branden.

