Sammanställt 2012

Fiskarhamnen på Dalarö
Dalarö har två hamnar, Fiskarhamnen och Askfatshamnen. Fiskarhamnen är betydligt äldre än
Askfatshamnen. Askfatshamnen anlades 1936 och har aldrig har använts som fiskehamn.
Orsaken var att fiskarna tyckte att Askfatshamnen låg för avsides. Askfatshamnen används
främst för fritidsbåtar och disponeras främst av Dalarö Båtklubb. Fiskarhamnen däremot har
genom åren använts av såväl fiskare, tullare, lotsar, som av badgäster och för annan
verksamhet.
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Fiskarhamnen på Dalarö
Fiskarhamnen genom åren:
1632 Axel Oxenstierna fattar beslut om att Kungliga Tullkammaren ska förläggas till
naturhamnen på Dalarö.
1636 Sjötullen flyttar till Dalarö och en tullkammare inrättas med rätt till kontroll och klarering
av all gränspassage till och från Stockholm.
Nu börjar Dalarö omnämnas som samhälle.
Ett första tullhus uppförs på Dalarö och det var sannolikt ganska oansenligt och primitivt
trätimrat. Det var användes i 150 år, fram till 1787 då ett ny tullhus byggdes.
1642 Rikskanslern Axel Oxenstierna besöker Erikssons krog på Dalarö, vilket leder till att
tullverksamheten på Dalarö får en egen tullbrygga.
1787 Dalarös nuvarande tullhus uppfördes 1787-88 på uppdrag av kung Gustav III,
efter ritningar av arkitekt Erik Palmstedt.
Huset är sedan 1935 byggnadsminne. Tullmuséet var inrymt i huset 1958-2000.
Tullhuset används f.n. för föreningsverksamhet och som turistbyrå och planer finns på
att inrätta ett vrakmuseum. Huset förvaltas av Statens Fastighetsverk.

1950-talet

1852 Kallbadhuset byggdes sannolikt detta år.
I bakgrunden syns den norra udden av Fiskarhamnen . Handlare Erik Kock köpte,
udden, varefter den kallades ”Kockska udden”.

1861 Byggdes ett lotsuppassningshus efter ritningar av Nils Gustav von Heidenstam.
Det övertogs senare av tullen och användes under en period som garage för tullens
fordon. Därefter blev här en våffelstuga. I ett 10tal år och därefter används huset
som kök för vandrarhemmet Lotsen.

2010-talet

1865 Frans Ludvig Öhman bygger en saltbod i Fiskarhamnen och under en senare period
kom den att användas som förråd. Anders Franzén, Vasas upptäckare, köpte 1950
boden och använde den som forskarstuga. Sedan 1990 är den ett museum och är
sedan 2012 kulturminnesmärkt. Huset kallas ”Franzéns bod”. Invid boden finns en
replik av en dykarklocka från 1600-talet.

2012

1865 Varmbadhuset i Fiskarhamnen byggs.

Annons 1898
Varmbadhuset serveras de flesta brukliga badformer, såsom utmärkta gyttje- massageoch tallbarrs bad, hafbad, ångskåp m. fl.
Priser: varmt karbad med dusch kr. 1,00 á 0,75, hafsbad kr 0,75 á 0,60, ångskåp med
dusch eller hafsbad kr. 1,00, sitt-, dusch- afrifningsbad kr. 0,30, tillägg för massagebad
med gyttja eller tvållödder, extra saltbad, tallbarrsdekokt, soda eller pottaska kr. 0,25,
badlinne inberäknadt.
De lägre priserna för mindre bemedlade och minderåriga. Läkare hafva fria bad.
Annons 1904

1871 Fiskarhamnen i Dalarö. En teckning av C.S. Hallbeck (1826-1897) införd i
tidningen Svenska Familje Journalen. I förgrunden syns kallbadhuset byggt
1860 och i bildens mitt varmbadhuset byggt 1865. I fonden syns
lotsuppassningshuset och lotsbryggan vilken förstördes vid branden 1890.

1874 Fiskarhamnen. Akvarell av C.W. Blom

1876 Två teckningar utförda av Hanna Pauli (1864-1940) .Hon var då 12 år
gammal. Byggnaderna på vänster bild låg vid Tullbacken och brann ned
1890. Byggnaderna på höger bild är oidentifierade..

1880 Dalarö Hotell före branden.

Olssons hus med flagga.

Tullbryggan

Tullbryggan med lotsar

Tre bilder före branden 1890. Ur Conny Burmans bok ”Från skvallerbänken”.

1886 I förgrunden syns kallbadhuset och till höger Tullhuset. Fartyget på ingående är
hjulångaren Jakob Bagge, byggt vid Bergsunds Mekaniska Verkstad 1865.

Branden 1890 som hotade hela Dalarö
30 september, strax efter klockan 10 bryter eld ut i vindsvåningen på Hultmans hotell vid
Hotellbryggan .
Då en kvinna kvart över tio lämnar rummet slår eldslågor och rök emot henne. Hon springer ner
för trapporna och slår larm. Några minuter senare står hotellets tak i lågor. Eld och gnistor far
över Odinsvägen och antänder angränsande byggnader. Oron är stor för att gnistorna i den
hårda vinden skall tända eld på byggnader över hela Dalarö.
Klockorna i klockstapeln ringer och överallt hörs varningsropen ”elden är lös”!
Ingen vet hur elden uppstod, kanske orsakades den av gnistor eller värme från ett skorstensrör
från hotellets kök, som ledde upp genom vinden.
Ett annat antagande är att gnistor från skorstenen på ångbåten Dalaröström , som just avgått
från Hotellbryggan ,farit in under takåsen på hotellet och antänt vindsvåningen.
Dalarös tre brandsprutor med uppfordringsverk förs fram under brandmästare Söderlunds
ledning. Elden sprider sig snabbt och man får inrikta sig på att begränsa den och försöka
skydda närliggande byggnader.
Från Smådalarö och Sandemar anländer manskap med arbetshästar för att hjälpa till med
släcknings- och efterföljande uppröjningsarbete.
Även från Stockholm kommer två transportbåtar med manskap, fem stora brandsprutor och
slangar som rekvirerats från Ludvigsbergs mekaniska verkstad. Man nådde Dalarö vid 17.30tiden och deltog i eftersläckningsarbetet.
Den synnerligen hårda och i huvudsak västliga vinden pressar eldhavet och gnistregnet ut mot
Dalarö ström. Lyckligtvis sker ingen vindkantring varvid inga byggnader i Fiskarhamnen
antänds. Det brinnande området begränsas mellan Odinsvägen, Hotellbryggan, Spegels udde,
Tullbron, Tullbacken och kyrkogården. Klockstapeln, i vars topp elden får fäste, räddas. Kyrkan
berörs inte av elden. Lotsuppassningshuset samt delar av lots och tullbryggan brandskadas,
inga personskador rapporteras. Samtliga stockholmstidningar beskriver eldsvådan på Dalarö
och anger de nedbrunna byggnadernas antal till 12.

Firman Axel Lindahls fotografiaffär i Stockholm sände en av sina medarbetare till Dalarö för att
fotografera brandplatsen. Enligt Aftonbladet har ett lyckat fotografi av brandplatsen tagits
uppifån "Villa Amerika" och fanns att köpa i fotografifirmans affär vid Norrbrobazaren.
Fotografiet visade ruinen av hotellet samt rester av byggnader. Fotot köptes kanske av FamiljeJournalen Svea som underlag för Henrik Reuterdahls teckningar från brandplatsen?

Vy i närheten av Hotellbryggan. Brandområdet bort mot Tullbryggan. I förgrunden t.v. syns
möbler och del av inredningen, troligen från Hultmans hotell. Teckning av Henrik
Reuterdahl (1870-1925) i Svenska Familje-Journalen nr. 42, från 18 oktober 1890.

Hästdragen brandspruta modell 1890

Från branden på Dalarö den 30 september 1890.. Vy över brandområdet sett från Tullbacken.
Originalteckning av Henrik Reuterdahl (1870-1925) i Svenska Familje-Journalen nr. 42, från 18
oktober 1890.
Efter branden beslöt KB (länstyrelsen) att upprätta en stadsplan över den eldhärjade delen och
övriga delar av Dalarö.

Kanske använde fotografen Axel Lindahl en sådan här
kamera modell 1890 när han dokumenterade branden
på Dalarö.
Fotografen kom från fotografiaffären Axel Lindahl, med
adress Riddargatan 4, Stockholm.
Firman ingick fr. o. m. 1884 i förlaget Wahlström &
Widstrand.
1896 blev Oscar Halldin föreståndare för firman.
Mest uppmärksammade under hans tid blev fotoalbum
och vyer över Sverige tagna från luftballong 1897-98.

1891 Lotsvaktstugan byggs i Fiskarhamnen.
1933 byggs huset om till dagens utseende och används i dags som vandrarhem.

1899 Dalarös första stadsplan fastställs.
Efter den stora branden förstod ansvariga att en bebyggelsereglering
behövdes för att en liknande brand inte skulle inträffa igen. Man beslöt bl.a. att ett
minsta avstånd mellan hus och tomtgräns skulle regleras och att brandgator ner till
sjön på olika platser runt Dalarö tätort skulle iordningställas.
1904 Ett nytt kallbadhus byggs vid Dalarö Strandväg som ersättning för det tidigare i
Fiskarhamnen.

1907 Fiskarhamnen med lotshus, lotsbrygga och varmbadhus.

1907 En ny grusväg anlades runt Spegels udde fram till Fiskarhamnen.
Utefter vägen lät Bergströms uppföra en välgjord stenmur .
Till en kostnad av kostade 907 kronor, vilket i dagens penningvärde motsvarar ca.
50.000 kr.
1910 Kallbadhuset som låg i Fiskarhamnen rivs.
1920 En ny stadsplan upprättades och fastställdes i april 1920.
1944 I Fiskarhamnen finns ett minnesmärke över de
150 Baltiska flyktingar som 1944 kunde angöra Dalarö
brygga efter fasanfulla dygn till havs.
Totalt kom 30.000 flyktingar till Sverige, varav ca 3.600
passerade Dalarö på väg till fastlandet.
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1950 Bensin- och smörjoljeförsäljning var förlagd till i Fiskarhamnen under
många år.

1953 Varmbadhuset beläget i Fiskehamnen rivs.
1984 Lotsvakthusets ändamål upphörde och används numera som vandrarhem.

2012 Haninge kommun har påbörjat en
utredning av Fiskarhamnen
och Hotellbryggan:
Dalarös framsida mot vattnet
ska utvecklas till en välkomnande,
attraktiv och funktionell del av Dalarö.
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