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Motiv
Brandgator på Dalarö.

Det finns 11 brandgator på Dalarö i olika utföranden.
Brandskydd genom tiderna:
Brandtillsyn föreskrevs 1680, vilket innebär att någon hade till uppgift att nattetid gå runt i
samhället.
På 1800-talet väcks Dalarös krav på att här ska finnas läkare, apotekare, brandstodsföreningar och
handelsbodar.
Med erfarenheter från den stora branden på Dalarö 1890, då tjugosju hus blev lågornas rov, ställdes
krav på bättre brandförsvar.
En ny Brandordning fastställdes 1895 av dåtidens Länsstyrelse, kallad Landskansliet.
Den första stadsplanen över Dalarö fastställs i konseljen 1899.
Där bestämdes även om anläggning av brandgator till sjön.
Se även sista sidan ”Dalarös bebyggelse och brandfaran”.
Kartorna på följande sidor är från 2009 och fotografierna från 2019.

Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se
Detta dokument har sammanställts 2019.

Brandgatan är här en förlängningen av Götavägen, ned mellan fastigheterna
Berghamsvägen 7 och 9.
Från Berghamnsvägen leder en 5 meter bred väg som efter ca 40 meter passerar en
avloppsbrunn, därefter går promenadvägen genom skogsmark ner till vattnet.
De sista 20 metrarna är mycket branta, vilket gör att det är svårt att nå fram till vattnet.

Ledstång
Denna brandgata är
inte lämplig för bad.

Avloppsbrunn

Brant parti

Brandgatan mellan fastigheterna Berghamsvägen 3 och 5.
Benämnt som Badbergen.
En mycket bred skogsstig leder ned till vattnet.
Här sitter en skylt som satts upp av Dalarö Fastighetsägareföreningen.

Berghamnsvägen 3
På denna brandgata finns många
möjligheter att komma ned till
vattnet för att bada.
Utsikt mot
Sandemarsfjärden
i väster.

Brandgata Dalaröudd.
En förlängning av Birger Jarlsvägen.
En bilväg ca 100 meter lång leder ner till en trätrappa och därefter går en stig
fram till en utsiktsplats, där det finns en bänk med bord.
Nedanför utsiktplatsen är berget ganska brant ända ned till vattnet.

Förlängningen av
Birger Jarlsvägen.

Kort trätrappa.

Denna brandgata är
inte helt lämplig för bad.
Rastplatsen med utsikt mot Sandemarsfjärden
i väster.

Strandbacken
Mycket brant gångväg från Dalarö Strandväg upp mot Birger Jarlsvägen.
Det är inte längre möjligt att gå ända upp till Birger Jarlsvägen eftersom fastighetsägaren till
Birger Jarlsvägen nr 10 har satt upp en grind i backen.

Se DHF:s bildanalys nr 470 ”Då man kunde gå
Strandbacken upp till Birger Jarlsvägen”.

Dalarö Sjöstig
Smal stig ca 2 meter bred, som leder ned till vattnet.

Utsikt i öster mot Korsholmen.

Denna brandgata är
inte lämplig för bad.

Här börjar brandgatan.

Sista biten ned
mot vattnet.

Brandbryggan / Brandstigen
En avsmalnande väg leder ned till en pontonbrygga.
Båtar kan förtöjas vid brygga upp till 12 timmar.

Utsikt mot Dalarö Ström och
Korsholmsvarvet.
Badning:
Dopp kan ske från
badstege på bryggan.

Karevägen
Brandgatan är här en ca 2,5 meter brant stig mellan fastigheterna Wallinvägen nr 32 och 34. För att
komma ner till vattnet måste trätrappor med gjutna avsatser passeras. Längst ner är det staket på
bägge sidor av stigen och här är det svårt att komma fram till vattnet.
Längst ner finns en avloppsbrunn och här sitter en skylt med texten Ankring förbjuden - Rörledning.

Utsikt i öster mot
Korsholmsvarvet.

Denna brandgata är
inte lämplig för bad.

Vattenvägen
Brandgatan är här en ca 3 meter bred stig mellan fastigheterna Baldervägen nr 26 och 28A.
Stigen är brant sluttande med en trappa närmast vattnet.
Stenar i vattnet visar att det tidigare funnits en brygga här.

Denna brandgata är
inte lämplig för bad.

Dalarö Skansväg
Gräsbevuxen flack stig, ca 1,5 meter bred, mellan Dalarö Skansväg nr 4 och nr 6, leder
ner till vattnet. Det är buskar och staket på båda sidor om stigen. Vid vattnet finns en
liten brygga och liten remsa med sand.

Här börjar stigen.

Den lilla bryggan.

Denna brandgata är
inte lämplig för bad.

Vanadisvägen
Brandgatan går ned mellan Baldervägen nr 52 och 54.
Vägen ned till vattnet är ca 2,5 meter bred och vid vattnet finns en liten sandstrand.

Lyngsåsa

Denna brandgata är
inte lämplig för bad.

Foto från 2008

Friggavägen
En stig som går ned mellan Friggavägen nr 14 och 16 leder ned till en öppen plats med en
sittgrupp. Stranden består av stenar och klippor. Här finns även en större brygga med badstege
som underhålls av den närliggande samfällighetsföreningen.

På denna brandgata finns många
möjligheter att komma ned till
vattnet för att bada.

DALARÖS BEBYGGELSE OCH BRANDFARAN
Först på 1600-talet kan påvisas bosättning på Dalarö. Genom tullkammarens inrättande 1636
grundlades nuvarande samhället. Enligt den äldsta bevarade kartan över Dalarö, Nessners karta av
1740, var bebyggelsen koncentrerad till ett område Syd om Odinsvägen samt med starkast
koncentration på området Väst om en rak linje Kockska udden - Odinsvägen d.v.s. det gamla
kärnområdet i samhället och som nu hör till det tätast bebyggda. Nessners karta visar endast
tomtplatser varför den ej ger oss någon uppfattning om byggnadernas inbördes läge.
Lifmans karta av 1796 ger däremot en god bild av byggnadernas placering på ett 70-tal bebyggda
tomter. Den visar att hela området Syd om Odinsvägen och Baldersvägen till och med kvarteret
Metreven i Öst är bebyggt, kärnområdet huvudsakligen kvarteren Tullinspektören. Postmästaren
och Vaktmästaren är tätt bebyggt. Bland dess byggnader torde förutom tullhuset t.ex. stg 78 H och
89 ha fullt synliga spår av äldre byggnad i sin exteriör. Många av kvarterens byggnader ligger på
platsen för äldre byggnader varför man kan tänka sig att det i många hus finns en timrad kärna.
Detta bekräftades ofta under denna inventering vid interiörundersökning. Samma förhållande
råder i andra tidigt bebyggda delar av samhället.
Kvarteret Klockstapeln Syd om kyrkan visar även tät bebyggelse. Detta kvarter blev helt utplånat
vid 1890 års brand. Endast Norra delen av huvudbyggnaden på stg 76 A återstår. Västra delarna av
kvarteret Lotsberget och kvarteret Åran var tätt bebyggda vid tiden för 1796 års karta. Av dessa
kvarters byggnader torde mindre boningshuset på stg 78 C ev. kvarstå i relativt orört (1968) skick
samt byggnaden på den Norr därom belägna stg 103. Vidare är kvarteret Rodret samt delar av
kvarteret Bojen bebyggda. Möjligen kan en del av huvudbyggnaden å stg 112 stamma från denna
tid. Över kvarteret Ankaret och Sydliga delarna av kvarteret Kina utbredde sig ett sankt område
som kallades Getkärret. Området Syd om Baldersvägen är bebyggt som ovan nämnts t.o.m.
kvarteret Metreven med glest utströdda byggnader. Området Norr om Odinsvägen visar på 1740
års karta endast en bebyggd tomt. 1796 finns här ett 40-tal byggnader, fördelade på 14 tomter.
Kvarteret Gasten är vad byggnadernas placering beträffar, mycket väl bevarat.
I Kvarteret Kättingen är stg 44 anmärkningsvärt väl bevarad. Dess huvudbyggnad står på 1796 års
karta upptagen som posthus. Samma byggnad är den enda på Dalarö, som har bevarad
brandförsäkringshandling från Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader på landet. Denna
försäkringshandling ger en noggrann beskrivning av byggnaden.
Bebyggelsen på Dalarö blev under andra hälften av l80O-talet ännu mer hopträngd, vilket
medförde stor brandfara. I bifogade brandförsäkring 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 nämnda brand 1890, då 27 byggnader brann ner i centrala Dalarö,
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. Lyckades man ånyo vinna inträde i länets brandstodsbolag genom
att anställa brandvakt, var man villig till en sådan åtgärd. Med stämmans tidigare ådagalagda
sparsamhet beslöt man dock, att lotsarna kunde handha brandbevakningen, då de ändå hade
bevakning på nätterna.

Utdrag ur Kulturhistorisk bebyggelseundersökning utförd under tiden 1966-1968
av fil kand. Eva Rosander. Undersökningen utförd på uppdrag av Österhaninge
byggnadsnämnd, som underlag i stadsplanearbetet för Dalarö.
Fastightsbeteckningar till ovanstående text enl. Rosanders karta upprättad 1968.

