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

1900.
Torghandeln ökar när antalet storstadsbor besöker Dalarö.
Teckningen nedan visar dalkullan Anna Olsdotters bod. Anna lär ha startat sin försäljning 1885, hon
var då 23 år gammal och sålde sina textilalster invid Dalarös första torg och runtom i bygden.
Här byggdes 1901 huset som sedan kom att kallas ”Mysingen”, Odinsvägen 10.
Då flyttades torghandeln till nuvarande torget.

Teckning gjord av
Johanna Sophia Södergren
vid sekelskiftet år 1900,
innan huset på Odinsvägen 10
byggdes 1901.
Nationalmuseum,
S. Södergren f. 1847, d. 1923.

Handkolorerat vykort från 1906, som visar de två butikslängorna som då fanns vid Dalarö
torg med en bred öppning emellan upp mot torget, där traditionell torghandel bedrevs.
Mer om nuvarande Dalarö torg.

. Foto från familjen Wisth.

Fotot är taget från Odinsvägen mot Linnévägen (som då hette Bragevägen) en lördagsförmiddag
omkring år 1915. Förutom befintliga små butiker kom traktens fiskare och bönder och deltog från
sina salustånd i den livliga kommersen på torget. Närmast till vänster Erssons slakteributik och till
höger Sandemars grönsaksbutik. Mannen med förklädet närmast kameran kan vara
trädgårdsmästare Karl-Axel Martin som hade flera odlingar och bodde där tegelhuset nu ligger.
Odinsvägen 18. I bakgrunden ser vi huset, byggt före 1894, med adress Magnevägen 2. Där fanns
då skomakare Bäckman som måttsydde skor på beställning till Stockholms societet.

Karta från 1911.

Annons - Dalarö Hafsbad 1900
Sommargästerna bruka vanligen sjelfva fara ut
och förhyra lägenheter, men beställningar af
rum ombesörjs äfven genom badhusstyrelsen
eller genom Mathilda Utterman, Dalarö,
rikstelefon. Tillförseln av lifförnödenheter af
alla slag är riklig genom liflig torghandel och
flera handelsbodar.

Torget på 1920-talet
Här fanns det gott om plats för att sätta
upp salustånd.
Mer om Dalarö torg.

Protokoll hållet vid Kommunalnämndens i Dalarö sammanträde den 8 Maj 1906.
§2 Beslöts det tillägg till förra sammanträdets beslut ang. stånd å torget, att uppflyttningen af
stånden å torget med 1 mtr högre än nu får anstå till nästa höst.
§3 Upprättades förslag till nytt kontrakt med innehafvare af stånd å torget, så lyder: Till upplåtes å
Dalarö torg till den ståndplatsen No om qvadratmeter emot en årlig avgift af Kr öre som till
Kommunalnämnden erlägges före Juli månads utgång hvarje år och eger att uti å platsen uppfördt
stånd idka handel med skolande i öfrigt följande bestämmelser iakttagas: 1) Upphör kontraktet att
vara gällande är ståndplatsinnehafvare skyldig att aflemna platsen afröjd och återstäld i sitt förra
skick, såvida ej annan öfverenskommelse träffats. 2) Vid uppförande af ståndet har platsinnehafvaren
att ställa sig till efterrättelse de föreskrifter Kommunalnämnden anser sig böra meddela. Eldstad af
hvad beskaffenhet som helst må ej i detsamma insättas; ej heller må större förråd af eldfarlig olja
innehafvas än som för innehafvarens eget behof deraf i ståndet är nödvändigt. Innehafvaren har att
iakttaga ordning och snygghet utom såväl som inom hans ståndområde att inga nya upplag af kärl
eller fat vare sig fulla eller tomma få finnas eller torget eljes belamras med onödiga kärl samt i öfrigt
ställa sig till efterrättelse de allmänna ordningsföreskrifter rörande torghandeln som kunna varda
utfärdade.
Salutorget 1908.

Förbättrade kommunikationer medförde att lokala bönder mer och mer avyttrade sina produkter
till Stockholm där de fick bättre lönsamhet och på Dalarö ökade affärsutbudet. Detta medförde att
verksamheten på salutorget avtog mer och mer. Så nu 2022, är där bara en parkering och ibland
förekommer tillfälliga försäljare och de årliga höst- och julmarknaderna.

Fru Edith Karlsson, Jutholmen, har
sålt fisk på Dalarö torg i en herrans
massa år. I högerkanten slottsherren
till Sandemar Claes Braunerhielm.
Bild ur tidningen Idun 1962.

Se även DHF:s bildanalys nr 4497.

