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Bild nr

3362

Kategori / Plats

Blandat

Motiv

Kungörelse

Tid

1917

Bildbeskrivning

Med erfarenheter från den stora branden på Dalarö 1890, då tjugosju hus blev lågornas rov, 

upprättades en ny brandstadga.

Denna föranledde återkommande brandövningar. Av ovanstående bild framgår att så skedde under 

ledning av brandchefen på Dalarö.

Brandchef 1917 var Fredrik Norberg, så Bernhard Edvander som undertecknat kungörelsen var 

tydligen en hjälpande hand till brandchefen.  B. Evander var kommunister kommunalordförande samt 

kyrkoherde 1914-1923. Han bodde då i prästgården med adress Nedre Tegnervägen 2.

Brandövning skulle hållas minst en gång per år. Kallelse anslogs på kommunens anslagstavlor samt 

upplästes i kyrkan två söndagar före övningen. Förhinder utan giltigt skäl kunde medföra anmälan till 

åklagaren. Ordningsnämnden inlämnade, efter möte den 15 februari 1921, en anmälan på personer 

som uteblivit.

I spruthuset  som låg vid Vasaplan fanns hinkar, verktyg, redskap, slangar och en handdriven spruta.

1921 anskaffades en sprutvagn dragen av hästar, vagnen var utrustad med en pump ansluten till en 

10 hk-bensinmotor.  Vid larm inkallades hästar i närområdet.

Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se  
Detta dokument har sammanställts 2017 .                                

Kungörelse (avskrift)

Sprutmönstring äger rum Måndagen den 4 Juni Kl. 6 fm. Samlingen sker vid Spruthuset.

Alla i Dalarö mantalsskrivna män tillhöriga municipalsamhället, i åldern 18-60, år äro enligt  

brandordningen skyldiga infinna sig vid äventyr, som i den samma är stadgat.

Dalarö den 26 Maj 1917

Brandchefen - Bern. Edvander

Fortsättning på sidan 2. 
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1943 dikades för avloppsrör vid Idunstigen (nuvarande Vasavägen) varvid en sprängsalva 

orsakades ett stenregn som skadade likvagnsboden/spruthuset så illa att boden måste rivas.

Brandredskapen flyttades då tillfälligt till skolans källare men 1945 inköptes en tomt vid 

Sveavägen där nuvarande brandstation är belägen.

Platsen vid Vasaplan där 

likvagnsboden/spruthuset 

var placerad.

Kartan är från 1930.

B. Evander, 1868-1941, ses här sommaren 1921 omgiven av konfirmander; 

En okänd flicka, Sven Hedengren, Erik Sjöman och Iris Wahrenberg gift Maijgren.

Sannolikt är det Fredrikshäll i bakgrunden (församlingshemmet).


