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
av händelsen år

2

0

0

7

Se nästkommande sidor

2007.
Björnstugan rivs, ett hus med anor från 1700-talet.
Björnstugan ägdes av Johan Fredrik Björn f. 1802 d. 1873 och Eva Kristina Björn f. 1828 d. 1908, när
huset låg på Postvägen 4 bakom nuvarande restaurang Mysingen. De hade två barn Mathilda Kristin
(Tilda) f. 1860 d. 1938 och Johan Konrad f. 1863 d. 1926. Eva Kristina blev änka 1873.
Stugan måste 1912 rivas eller flyttas och man valde då att flytta huset till Berghamnsvägen 45, till mark
som då ägdes av Haninge kommun.
Härvid byggdes huset på med en våning 1915 och huset fick stengrund, en veranda och ett sadeltak.
Huset hyrdes sedan under många år ut som sommarbostad, men mot slutet av 1990-talet uteblev
skötseln och det blev föremål för skadegörelse.
Kommunen sålde i början av 2000-talet markområdet, där huset låg till Skanska. Härvid kom området
att börja bebyggas 2002 med villor, Berghamnsvägen 27-53, huset som fortfarande kallades Björnstugan
var den sista fastigheten i området som såldes, vintern 2007, och huset blev föremål för rivning.

Postvägen 4, Mathilda Björn och katten Olle på trappan.
Fotot är från 1905 eller 1906.
Mer att läsa.

Mathilda ”Tilda” Björn f. 1860 d. 1938.
Fotot är troligtvis taget på trappan till huset
när det låg på Postvägen.

Karta från 1911.
Fiskarhamnen

”Björnstugan”
efter flytten till
Berghamnsvägen.
Nu uppförd på en
stengrund och påbyggd
med en våning och en
glasveranda.
Ny takutformning och
ytterväggar med
masonit och stående
lister.
Foto från 1998 innan
huset fick förfalla.

1998

2006.
Den gamla delen av huset var utfört med
knuttimrade stockar, tätade med mossa och
papper.

Här syns stockarna från den gamla stugan vid
rivningen 2007, Berghamnsvägen 45.

Den påbyggda övervåningen var utförd i lösvirke
och takskivor av asbest.

Se även:
DHF:s bildanalys nr 47, 3401 och 2222.
Medlemsbladet Shimmyn februari 1999 och december 2006.
DHF:s redovisning nr SC183: Husen på Askfatsberget.
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