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
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se nästa sida
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1931.
En björn besöker Dalarö på natten den 7 april.
I början av april kom ett kraftigt snöfall. Ett mjukt lager nysnö lade sig över Dalarö och öarna utanför.
På morgonen fanns på den lilla allmänningen (Bottennappet), söder om villa Kairo, stora fotavtryck.
De ledde upp för backen mellan staketen, över Skogsstigen (idag Friggavägen) och sedan ner på
Vadvikens is. Spåren var 20 centimeter långa och 13 centimeter breda. Fem stycken tydliga märken
med klor syntes. Någon gång strax innan gryningen hade en brunbjörn lufsat igenom det sovande
samhället.
Ryktet spred sig blixtsnabbt. Snart kramade björnfrossan Dalarö. Barnen vågade inte gå till skolan.
Dörrarna hölls låsta. Björn hade inte förekommit i Stockholmstrakten sedan Karl XII:s dagar.
Greve Albert Stenbock på Sundby och överste Braunerhjelm på Sandemar följde spåren. De följde
först björnspåren bakåt i nysnön. De fann då björnens nattläger en kilometer nordväst om
Stenbocks gods Sundby på Ornö. Nysnön hade förstört äldre spår. På vägen till Dalarö hade björnen
trillat i en vak vid Brevik och den hade även rensat några fisknät vid Skinnardal på Ornös västsida.
Efter en sväng upp mot Mörtö-Bunsö hade den sedan simmat över rännan och gått iland på den lilla
sandstranden vid villa Kairo. Efter att ha tagit sig över Vadvikens is gick den in i skogen på väg mot
Tyresö. Till slut tappade man spåren sedan den nyfallna aprilsnön smält undan.
Var kom björnen ifrån?
En teori är att det var en tambjörn som rymt från något fartyg som legat infruset i isen utanför
svenska kusten. Sen har den givit sig ut på vandring på isen och kommit iland vid Ornö. Det pågick
vid den tiden en livlig handel av pälsdjur från Finland och Ryssland till Tyskland, där det var en stor
pälsdjursmässa i Leipzig. Där hade ryssarna en omfattande försäljning av både pälsar och levande
rovdjur, björnar, vargar etc.
Ingen såg björnen som höll sig gömd i skogarna.
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1.

Här 1 km nordväst om Sundby Gård hade björnen sovit innan den gav
sig av mot Dalarö.

2.

Här vid Brevik drullade björnen i en vak.

3.

Vid Skinnarvik rensade björnen några fisknät.

4.

Efter en sväng mot Mörtö-Bunsö tog Björnen sikte mot Dalarö.

5.

Vid allmänningen Bottennappet intill villa Kairo gick björnen iland, för
att sedan gå över Vadvikens is och in i Tyresöskogarna där spåren
försvann.

Lite mer finns att läsa om i DHF:s artikel A544.

