Bränder och brandvärn på Dalarö

Rysshärjningarna
När Ryssarna nådde Dalarö 1719 och brände byggnader i sin väg mot
Stockholm fanns ingen möjlighet till att bekämpa enskilda bränder.
Omkring den 12 eller 13 augusti anföll ryssarna Dalarö och härjade
ordentligt. Om fienden landsteg med sina galärer på Dalarö är osäkert,
de kan ha landstigit längre norrut och tagit landvägen till samhället. Då
tsar Peter gett order om att skona alla kyrkor blev Dalarö kapell liksom
klockstapeln kvar till eftervärlden. På Dalarö koncentrerade man sig på
att bränna krogen, tullhuset samt boningshusen för tull- och lotspersonalen.
Nästan all bebyggelse på Dalarö brändes av ryssarna.

Om Ryssarnas härjningar 1719 finns att läsa bl.a. i följande litteratur:
Utter-Wahlström Britt-Marie: Rysshärjningarna i Ornö socken 1719.
Hedenstierna Bertil: Från Rysshärjningarna i Stockholms skärgård 1719 Stockholms skärgård.
Holm Björn: Ryssen kommer 12000 ryssar försvarar Sverige.
Jonson Erik: Skärgårdskriget Rysshärjningarna1719.
Ullman Magnus: Rysshärjningarna på ostkusten sommaren 1719.

Storbranden på Dalarö 1890
Strax efter klockan 10 bryter eld ut i vindsvåningen på Hultmans hotell
på Dalarö. Där bor bl.a. en amma som sköter två barn. Då kvinnan i
något ärende lämnar rummet en kvart över tio slår eldslågor och rök
emot henne. Hon skyndar åter in på sitt rum, tar de båda barnen i sina
armar, rusar ner för trapporna och slår larm. Några minuter senare står
hotellets tak i ljusan låga. Eld och gnistor far över Odinsvägen och
antänder byggnaderna på andra sidan. Snart brinner hela området ner
mot Tullbron. Oron är stor för att gnistorna i den hårda vinden skall
tända eld på fler byggnader på Dalarö.
Dalarös tre brandsprutor med uppfordringsverk förs fram under
brandmästare Söderlunds ledning. Det visar sig vara mycket svårt art
släcka elden. Man får inrikta sig på att begränsa den och skydda
omgivande byggnader. Det brinnande området begränsas av
Odinsvägen, Hotellbryggan, Spegels udde, Tullbron, Tullbacken, och
kyrkogården. Klockorna i basfiolfodralet (klockstapeln) börjar ljuda och
överallt hörs varningsropen; elden är lös! Det är svårt alt i all hast få
fram manstarkt och duktigt folk till släckningsarbetet. Från Lilla Dalarö
(Smådalarö) och Sandemar anländer så småningom människor med
arbetshästar för att hjälpa till med släcknings- och uppröjningsarbetet.
Man anger de nedbrunna byggnadernas antal till 12 hus men i E.
Alfred Jansson Dalaröbok 1936 anges siffran 27, kanske beroende på
att man senare i tiden till huvudbyggnadernas antal adderat olika slag
av uthus som fanns i det eldhärjade området såsom fähus, förrådshus
och avträden.
Inget människoliv gick förlorat vid branden. Ej heller inrapporterades
några bränn- eller kroppsskador.

Teckning gjord av Hanna Pauli 1876 som visar det
område som drabbades av branden 1890

Storbranden på Dalarö 1890

En brandhistorik skriven av Mårten Sterner

Utdrag ur Dalarös sommarguide 1990

Brandvakt redan på 1600-talets mitt
I Dalarö har man en gammal tradition inom brandväsendet. Redan på 1600-talets mitt fanns något som kallades brandvakt. Denne
hade till uppgift att på natten gå runt i samhället och se till att ingen eld kom lös.
Som ersättare, till lots- och tutvakterna (vilka ålagts detta), anställdes en särskild brandvakt av Ordningsnämnden. Nämnden lydde
fr.o.m. 1890 under Municipalnämnden som år 1900 beslöt att brandvakten skulle tjänstgöra från 22.30 till 04.30- Ersättningen
bestämdes till 1,50 kr per natt.
1897 inköptes ett väktarkur vars nycklar placerades på de fem högsta punkterna på byn nämligen Lotsberget, Jungfruberget, Torget,
Baldersvägen 49 och på Dalarö udd. Med en vridning på nyckeln gjordes ett litet hål i en remsa som var graderad i tidsenheter och
sakta rullade fram inuti klockan. De små håren som åstadkoms hade olika tvärpositioner på remsan beroende på vilken nyckel som
användes. Därmed kunde man kontrollera att väktaren besökt de platser han var ålagd.
Från 1895 var alla arbetsföra män skyldiga att tjänstgöra vid brand
Eftersom brandfaran alltid var överhängande i dåtidens samhällen, inte minst med den ödesdigra hotellbranden på Dalarö i färskt
minne, beslöts om en Brandordning som fastställdes den 14 maj 1895 av Landskansliet (numera Länstyrelsen).
I denna står "Uti brandkåren är hvar och en af områdets arbetsföra manliga invånare från 18 till 60 års ålder skyldighet att tjenstgöra
och böra af öfriga invånare , som därtill äro oförhindrade, såväl män som qvinnor vid eldsvåda biträda med vattenlangning".
I denna brandordning fastställdes också att ägaren titt varje bebyggd tomt skall hålla en ständigt vattenfylld brandspruta i gott stånd
och lätt tillgänglig, en brandhake, en stark stege som räcker till taket samt tvenne vattenhinkar. Allt uppmärkt med ägarens namn eller
gårdens nummer.
Branden påskyndade första stadsplanen
Efter den stora branden i Dalarö 1890 förstod man att någon typ av bebyggelsereglering behövdes. Man beslöt att upprätta en
stadsplan som reglerade minsta avstånd mellan husen och till tomtgräns så elden skulle få svårare att sprida sig. Vidare beslöts om
brandgator ner till sjön. Därmed skulle dåtidens langarkedjor få bekvämare tillgång till vatten.
En första stadsplan över Dalarö blev godkänd 1899.
1862 blev Dalarö med omnejd en egen kommun. 1890 bildades municipalsamhället Dalarö av de centrala tätortsdelarna. Samhället
fick sköta de angelägenheter som angavs i lag om stadsbestämmelserna. Styrelsen hade bl.a. till uppgift att organisera brandsynen och
se till att ortens kakelugnar och spisar fungerade, tillsätta brandvakten och organisera ett brandförsvar samt utse personer som skulle
hålla brandvakar vid sjön öppna.
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FIaggfärger möjliggjorde urskiljning
1895 bestod brandkåren på Dalarö av en brandchef, en vice brandchef, dessas adjutant samt en standarförare. Denne fick bära
befälstecknet som var en lång fana, fyrdelad i rött och vitt. vidare fann s det: två släckningsavdelningar med rött standar med S1 resp.
S2 i vitt, en bärgnings- och rivningsavdelning under grön flagga med ett vitt B. Vakt- och reserv-avdelningens standar var gult med ett
blått R samt vattenhämtningsavdelningen vars flagga var blå med ett gult W.
Dessa standars färger, som bars vid bränder och övningar, gjorde det möjligt för släcknings-ledaren att urskilja de olika grupperna.
Övningsförhinder utan skär kunde medföra straff
Brandövning skulle hållas minst en gång per år anslogs. Kallelse anslogs på kommunens anslagstavlor samt upplästes i kyrkan de två
söndagarna 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.
Första häst på plats belönades etc.
Vid sekelskiftet fanns en kombinerad likvagnsbod och spruthus på Wasaplan. Den sistnämnda innehöll hinkar, verktyg, redskap,
slangar och en handdriven spruta.
1921 inköptes en parhästdragen sprutvagn försedd med en pump kopplad till en 10 hk-motor (Penta M10). Vagnen anspändes med
de vid larm närmast befintliga hästarna.
Det var förmodligen inte så svårt att rekrytera hästar med tanke p å Ordningsnämndens
belöning (brandchefens förslag) "af fem kronor till först anlände häst och två kronor till dernäst".
Sprängsalva ödelade
I början av 30-talet skänkte Generalkonsul Åkerlund två motordrivna brandsprutor som kunde bäras av endast 2 man och
transporteras av de allt vanligare automobilerna.
Med dessa bärbara sprutor kunde man nu nå sjön även på svåra ställen.
1949 hade Dalarö brandkår två Albinsprutor på vardera 800 minliter samt två Tryggsprutor om 400 minutliter/st.
1943 lades avloppsrör i Idunstigen. Vid en sprängsalva orsakades ett stenregn varvid likvagnsboden och spruthuset blev illa åtgånget
och måste rivas. Brandredskapen
fyttades till skolans källare.
1945 inköptes en tomt vid Sveavägen för 3.000:- och användes till byggande av en brandstation. Den stod klar 1947 till en kostnad av
24.000:-.
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Brandförsäkringshandlingar från 1869
Den första byggnad på Dalarö som man funnit brandförsäkringshandlingar över (daterade 12 juni 1869) är Gården no 14 i
Wägroten på Stora Dalarö (nuvarande Dalarö 2:3) och värderades till 7.000 Riksdaler Riksmynt.
P.g.a. den stora eldfaran i grannskapet nedsattes dock försäkringsvärdet och premien till halva beloppet.
Utomhustyfonen installerades 1949
Efter att ha uppskjutit inköpet av en ångspruta sedan 1899 (handpumparna fick räcka) införskaffades 1921 en motorspruta samt
året efter byggdes en brandbrygga. Dessa förbättringar tärde mycket hårt på ekonomin (ca 5.000:-). Den årliga utgiften (1923) var
för brandväsendet nämligen 350:-.
1932 bildades borgarbrandkåren och 1943 bestod den av 15 man.
1949 uppsattes en utomhustyfon för brandlarm på brandstationen.
1962 kompletterades tyfonen med Televerkets signalsfördelare och alla brandmän fick larmet inkopplat på sina telefon
Begagnad lastbil blev brandbil i 15 å r
Slaktare Karlzons Volvo-lastbil av 1937 års modell inköptes 1952 för 5.000:- och byggdes om (17.000:-) till brandbil med frontpump
och utskjutsstege. I hytten fanns plats för fem man. Brandbilen blev Dalarö trogen till 1967. Ersättare blev Handens gamla släckbil
(Ford 1947) fram till 1983. Därefter kom nuvarande vagnpark, Västerhaninges Volvo B83 samt en VW-picup.
Lag om Bygdebrandförsvar 1874
Sveriges första brandförsvar bestod av "tjänstepliktiga" som mot viss ersättning byggde upp (under 1800-talet) kårer, utbildade sig
och höll ordning på släckutrustningen.
1874 kom den första rikstäckande lagen om tillräckligt brandförsvar i varje tätort, det s.k. Bygdebrandförsvaret. Landets första
yrkesbrandkårer organiserades 1812 i Göteborg och 1875 i Stockholm. 1944 års brandlag föreskriver yrkesbrandkårer och på
mindre orter Brandvärn. Dalarö, Ornö och Utö har var sin bibrandstation med brandvärn. Dalarös består av 18 man som lovat bistå
vid larm (utan organiserad beredskap).
Utbildning sker med tio övningar per år. Under de senaste 20 åren har inget larm (tyfonen, telefonen eller personsökare) ljudit utan
att några "Dalarömän" hörsammat detta.
De senaste åren har larmfrekvensen på Dalarö varit ett drygt 30-tal. Tyfonen kopplas automatiskt bort nattetid (kl. 22-06) för att
nattsömnen inte skall störas.
Mårten Sterner
Mer om dagens brandvärn finns att läsa på Dalarö Brandvärn hemsida:: www.hotellbryggan.se/dbv/

Utdrag ur fil. kand. Eva Rosander kulturhistoriska bebyggelseutredning 1966-1968.
Utredningen finns i sin helhet att låna på Haninge bibliotek.
Bebyggelsen på Dalarö blev under andra hälften av l80O-talet ännu mer hopträngd, vilket medförde stor brandfara. I brandförsäkringar nedsätts försäkringen till halva beloppet på grund av brandfaran. Av samma orsak fick man på Dalarö en tid ej ta
försäkringar i länets brandstodsbolag.
Förutom storbranden 1890, förekom smärre bränder.
När Kungl. Maj:ts nådiga brandstadga för rikets städer och dito byggnadsstadga för rikets städer av den 8.5 1874 tillkommit,
sammankallade man de röstägande i Dalarö. På stämman beslöts vissa åtgärder för att minska brandrisken: skorstenen skulle sträcka
sig minst tre fot över nocken, varje eldstad skulle förses med' plan sten under och framför eldstaden, takhöjden skulle vara tre och en
halv aln eller sju fot även i vindsrummen. Vitrioldränkta tak rekommenderades. Man lyckades ånyo vinna inträde i länets
brandstodsbolag genom att anställa brandvakt. Trots stämmans tidigare ådagalagda sparsamhet beslöt man dock, att lotsarna kunde
handha brandbevakningen, då de ändå hade bevakning på nätterna.
Vad byggnadsordningen beträffar ansåg Carl Berg, som representerade änkan Berg på Smådalarö, ägare till hela Dalarö med undantag
av några tomter, att marken på Dalarö var mycket oländig och bergig och därför ej kunde bebyggas så att byggnadsordningen kunde
följas. Han befarade "på goda skäl", att platsens vidare bebyggelse skulle upphöra om byggnadsordning skulle införas. I ett brev till
kronofogde Melin från C G Berg, daterat den 19.9 1874, beskrivs Dalarös bebyggelse på följande sätt: "Stora Dalarö, som egentligen
kan henföras till en större By längs sjökusten, är indeld i 5 Rotar, nemligen Kyrkroten, Vägroten, Mellanroten, Slätroten och Krokroten;
Af dessa rotar är Kyrkroten och Mellanroten de minsta och tätast bebyggda med till största delen små bostäder här och där på och
emellan bergen och dessa rotar de första som bebyggdes af Fiskare och Lotsar samt Waktmästare; Sedermera bebyggdes Sletroten
som är något större än de förstnämnde med mindre bostäder, men mera spridde mellan Bergen.
Byggnadsplats längs Sjöstranden och uppåt kunde finnas. Widare bebyggdes vägroten i utsträckning längs Stora
Landsvägen med boningshus här och där, med ökade mellanrum; Widare bebyggdes Krokroten Längs Sjöstranden med ännu mera
utsträckning mellan Boningshusen, och har i senare tiden i synnerhet denna rote här och var på större och mindre afstånd blifvit
uppförda
Sommarvillor mellan Bergen kunde uppletas. Således kan i anseende till Dalarö bergiga mark och öfriga omständigheter någon
Byggnadsordning eller Tomtreglering åtminstone för närvarande tider ej blifva gjörlig.
Smådalarö d. 19. Sept. 1874 C G Berg.

Trots pessimistiska inställningen till möjligheten av en byggnadsordning bildades en byggnadsnämnd 1877 som sammansattes av
ledamöter utsedda av KB, av kommunalstämman och av ägarinna till Smådalarö.
Vidare upprättades en karta 1878-79 över Dalarö på grund av ett kungligt brev av den 22.12 1876.
Kartan införde nya stadsägonummer. 1878-79 års karta visar att fastigheternas antal fördubblats sedan 1796.
Området mellan Strandvägen och Birger Jarlsvägen hade blivit föremål för exploatering och att ett tiotal nya fastigheter hade
tillkommit här. Vidare hade lika många tomter bebyggts norr om Odinsvägen främst mellan Birger Jarlsvägen och Odinsvägen.
Längs Baldersvägen hade sommarvillor byggts av stockholmare. Kvarteret Skutan och Skeppet norr om Baldersvägen hade
tillkommit. Söder om Baldersvägen hade bebyggelsen tätnat betydligt och utsträckts åt öster till och med Kairo, stg 213 i
Skärkarlsedet.
Efter den stora branden 1890 tillkallades lantmätare av KB för att utföra en stadsplan över den nedbrända delen av Dalarö.
Meningen var att även återstående delarna av Dalarö skulle få stadsplan.
Vid överlämnandet av stadsplaneförslaget avgav lantmätaren en skriftlig förklaring:¨"Att åstadkomma en fullt regelbunden indelning
af den ifrågavarande platsen stöter på snart sagt oöfvervinnerliga svårigheter, enär parallellt löpande gaters framdragande genom
det serdeles kuperade och bergiga området skulle medföra större kostnader än det lilla samhället rimligtvis kan bära utan att dessa
framtida bestånd äfventyras ".

Brandstationen på Sagavägen

1950 brann Blomqvist och Hedengrens vin-, konserv- och viktualieaffär på Odinsvägen 21

Odinsvägen 21 Tidigare fanns här Blomqvist och
Hedengrens vin-, konserv- och viktualieaffär. Redan 1891
hade Carl Fredrik Blomquist och Otto Hedengren grundat
handelsboden. Den övre våningen förstördes vid en
brand 1950.
Därefter från 1974 låg här Restaurang Travet som revs
2006, för att ge plats åt, bostadsrättföreningen Travet.
Början av 1900-talet

Hedengrens brann en lördag 1950.

Dalarö bageri som brann ned 2001, Odinsvägen 15

2001-12-22 startade en brand i bageriet och huset brann
ner till grunden.
Bernt Holmberg blev ny ägare till fastigheten och huset
byggdes upp på nytt.
En ny byggnad fördes upp 2004 på samma plats och Dalarö
Bageri kunde åter öppnas, men med ny ägare.
Bageriet före branden

