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.

Detta är en fördjupning
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Se nästkommande sidor

1981.
Societetshuset i Dalarö klassas av länsstyrelsen såsom byggnadsminne.
Societetshuset var redan under 1700-talet en liten lantgård och såldes 1862 av överstelöjtnant
Cedercronas arvvingar till Adolf Lindgren, Stockholm. Han byggde om hela huset under mitten av
1860-talet som då blev det berömda Societetshuset.
Sin storhetstiden hade Societetshuset mellan åren 1864 och 1914.
År 1868 hyrde den kände författaren August Blanche rum i Societetshuset. Han åkte till Dalarö för att
få inspiration. Vid den tiden ägdes huset av fru Lindgren, som hade matservering i huset.
Societetshuset ansågs vara ett mycket finare ställe än Dalarö hotell, så när den kungliga familjen
(Oscar II) besökte Dalarö var man alltid på Societetshuset och dansade.
År 1885 hade fru Lindgren slutat med matservering och den så kallade badsocieteten hade upphört,
men man kunde fortfarande hyra rum här. Ville man ha en bit mat fick man däremot gå ner till
hotellet.
Se DHF:s artikel nr A403 som noggrant beskriver Societetshuset.

Vad är byggnadsminne.

På platsen fanns byggnader redan under senare delen av 1700-talet.
1796 fanns här även en ”bakarstuga”, två bodar, en vedbod, svinhus,
ladugård och fähus.

Byggnadsminnen
är kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar i Sverige som
byggnadsminnesförklarats enligt bestämmelser i kulturmiljölagen. Det betraktas vanligen som det
starkaste kulturhistoriska skyddet bebyggelse i Sverige kan åtnjuta.
För att klargöra skyddet fastställs skyddsbestämmelser eller skyddsföreskrifter för varje
byggnadsminne. Byggnadsminnen har stor spännvidd i tid och rum och kan vara allt från en
medeltida borg till en biograf från 1950-talet.
En byggnadsminnesförklaring innebär att
byggnaden måste bevaras för all framtid.
Byggnaden får inte förvanskas, byggas om, eller
rivas. Även parker, trädgårdar eller andra
anläggningar av kulturhistoriskt värde kan få skydd.
Över 2 000 anläggningar och miljöer är skyddade
som byggnadsminnen. En förteckning finns
i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
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