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Inledning.
Dalarö kyrkas ena klocka ringer alltid då dagen närmar sig sitt slut. Det
ligger något melankoliskt tillbakablickande i klangen. Den har ljudit
över Dalarö i flera hundra år, ända sedan ofredens år, då krig och
eld härjade detta idylliska skärgårdssamhälle. Från denna tid finns inte
mycket kvar av bebyggelse, i varje fall inte efter ryssens härjningar
1719, om man undantar just kyrkan. Men i dess närhet reser sig ännu
en del byggnader från 1700-talet, Tullhuset och en del bostadsbyggnader. Ja, här finns t.o.m. en hel gård från denna tid, belägen
mellan Odinsvägen, Dvärgbacken och Birger Jarlsvägen, en gård som
delvis förändrats till användningssättet men som ännu till det yttre har
mycket av sin ursprungliga prägel.
Jag har studerat dess historia i gamla köpehandlingar, i arkiv och på
kartor. Huvudbyggnaden är det stora röda tvåvåningshuset i hörnet av
Odinsvägen och Dvärgbacken. Det finns med redan på 1796 års
tomtkarta över Dalarö, då betecknat som posthus. Detta kommer sig av
att Stora Sjötullen på Dalarö behövde regelbundna postturer till
Stockholm, som var den vanligaste destinationen för de skepp som
tullen visiterat på Dalarö Ström. Redan 1770 öppnades ett postkontor
på Dalarö, inrymt i det dåvarande tullhuset. När så kung Gustaf lll lät
sin arkitekt Erik Palmstedt rita och uppföra ett nytt tullhus behövde
posten flyttas till något ställe i närheten. Byggnaden äddes då enligt
uppgift av skeppstimmermannen F. Reichel och var ej fördndrad sedan
1778 års mätning. Troligen är byggnaden ännu äldre varom mera
nedan. Under alla förhållanden är en del av byggnaden mycket gammal.
I dess västra hörn finns nämligen inbyggt en envånings timrad byggnad om
ett rum och kök, rimligtvis åtminstone från början av 1700-talet. Man bygger
ju inte kring ett hus med en större byggnad genast det är nyuppört.
Övriga byggnader på gården är av allt att döma tidiga 1800-talshus. De
finns ej med på 1796 års karta men omnämns i ett lagfartsprotokoll från
Sotholms härad redan 1821. Protokollet är emellertid så otydligt handskrivet
att endast orden "fähus" och "ladugård" med viss svårighet kunnat urskiljas.
En mera uttömmande beskrivning av hela gården finner man i en bouppteckning från 1854.
"...gården och tomten N:o 14 i vägroten, bestående af en mangårdsbyggnad med 7 rum och kök, en byggnad med ett rum och kök, ett
brygghus med kammare och källare, en byggnad med stall, fähus och
vagnshus, matbod, vedbod, två afträdeshus, och ett svinhus samt tomen
N:o 25, bestående af ett potatisland."

Mangårdsbyggnaden är nyss nämnda huvudbyggnad, byggnaden med ett
rum och kök tydligen Dvärgbacken 5, brygghuset med kammare och källare
Dvärgbacken 3, byggnaden med stall, fähus och vagnshus Birger Jarlsvägen
22 och matboden, vedboden o.s.v. troligen Birger Jarlsvägen 24, där dock
det enligt gamla kartor funnits flera små byggnader tidigare. Några större
markarealer, förutom tidigare nämnt potatisland, har inte gått att finna på
dessa kartor, varför man får förmoda att det endast odlades till husbehov.

Byggnad Odinsvägen 9 / Dvärgbacken 1.
Mangårdsbyggnaden vid Odinsvägen är som ovan nämnts gårdens äldsta
byggnad. Den har utvändigt inte sett likadan ut från början. När jag 1955 lät
riva den stora tvåvåningsverandan på sydvästgaveln kom den gamla
ytterväggen fram. Utanpå timret var spikat mycket breda stående bräder utan
täcklister, målade i en vitgrå ton med en svag grön nyans. De nuvarande
fasspontade liggande bräderna var således av senare datum. En lycklig
omständighet har gjort att ompanelningen kan dateras. På en av verandakonstruktionens stockar, som kom fram vid rivningen, hade en framsynt
snickare med blyertspenna antecknat:
"öfverpanelat den 26 okt. 1900 av Emond Johansson kl. 11.15
f.m. Sedvart storm, regn och tjocka. Emond Johansson ".

Överpanelningen skedde tydligen samtidigt med att verandan byggdes. På den
blottade gamla väggen syntes i övervåningen även spår av en gammal
balustrad, vilket skulle stämma med bilden på en äldre karta, som visar en
altanliknande tillbyggnad. Denna äldre panelning, fasadernas uppbyggnad,
säteritaket och den djupa planen har något karolinskt över sig, viket kan
tyda på att byggnaden är från 1700-talets tidigare decennier. Under alla
förhållanden har den från början haft en, jämfört med övriga byggnader i
området, ståtlig herrgårdsliknande prägel, som ingen annan byggnad i det
centrala Dalarö.
Även i det inre finns spår av byggnadens ansenliga ålder. I övervåningen

står sålunda en vacker, med träd och fåglar för hand dekorerad, 1700talskakelugn och i bottenvåningen en grönmelerad sådan. De övriga är vita
1800-talskakelugnar, som fått ersätta de äldre kakelugnarna vid en stor
renovering på 1860-talet.
Dörrarna är invändigt dels av 1600-talsmodell, dels av halvfransk modell och
ytterdörrarna av helfransk, opraktiska men vackra. Ett av rummen i bottenvåningen är panelklätt och spår av väggdekorationer finns i tamburen. Ett
par gamla smidda lås på vinden kompletterar de intressanta
inredningsdetaljerna.
Byggnad Dvärgbacken 3.
Några meter norr om mangårdsbyggnaden ligger det gamla brygghuset på
sin höga stensockel. Det är under 1800-talet, eller i början på delta sekel, så
förvanskat genom bl.a. en stor verandatillbyggnad på gatumark och en
kökstillbyggnad att det f.n. saknar intresse.

Byggnad Dvärgbacken 5.
Den intilliggande bostadslängan har tydligen alltid varit bostad. Det är ett
knuttimrat hus med brutet tak på längsgående rundtimmerstockar.
Väggarna är utvändigt klädda med stående panel med grova tacklister.
Byggnaden bestod från början av ett rum och kök. Den tillbyggdes någon
gång mellan 1863 och 1869 med kök och tambur. I början på 1900-talet
tillkom en veranda på sydvästgaveln.

Vid restaureringen av byggnaden 1951 hittade jag flera intressanta detaljer.
Då pappen i innertaken revs, blottades i del mindre rummet i bottenvåningen
ett odekorerat bjälklag med brännmärken av öppna lågor och i det större
rummet ett vackert brädtak, som i hörnet är iskarvat. Här har tydligen en
öppen härd funnits och rummet varit kök tills del nya köket tillbyggdes.
Dörrarna är i de flesta fall 1600-talsdörrar, som troligen kommit dit från

någon äldre riven byggnad. Den kvarvarande kakelugnen är av den
krackelerade gråa typ, som var vanlig vid mitten av 1800-talet.
Tegelpannorna på taket låg inte, som nu är vanligt, på Iäkt utan var lagda i en
blandning av lera och säd. Som en kuriositet kan nämnas att när detta bruk
användes som utfyllning på tomten, vaknade plötsligt de kanske 150-åriga
fröna från sädesbärande växter som blåklint och prästkrage till liv och gav
några somrar upphov till en vacker blomning.

Byggnad Birger Jarlsvägen 24.
Den från Birger Jarlsvägen långt indragna lilla byggnaden med vägnummer 24
är av beskrivningar och gamla kartor att döma tydligen en rest av en minst
dubbelt så lång ekonomibyggnad, som senast omkring 1890 kortades och
ombyggdes till en bostad om ett rum och kök, När jag 1953 byggde om
huset framgick det att det var en resvirkesbyggnad, med ganska flackt
pappklätt sadeltak. I köket syns f.ö. ännu hörnstolparna och takstolarna
från byggnadens uthusperiod. Hela sydostsidan upptogs av en lång veranda,
som gav byggnaden ett spårvagnsliknande utseende från gårdssidan.
Verandan revs, vissa fönster ändrades och yttertaket höjdes på mitten och
belades med tegel. Byggnadens nuvarande yttre är sålunda väsentligen från
1950-talet, men har i stilen anpassats till övriga byggnader.
Det enda av intresse i inredningen är dels en vacker kakelugnsliknande s.k.
rörspis med nisch, dels en murad spiselkupa.

Byggnad Birger Jarlsvägen 22.
Det hus på den gamla gården som alltid väcker det största intresset är den
gula byggnaden Birger Jarlsvägen 22. Jag tror det beror på att byggnaden är
gul. Gamla röda hus är, tycker många, liksom inte lika 'fina' som gula eller
vitmålade dylika. Det här huset är emellertid ett av de enklare på gården,
det är som ovan nämnts från början det gamla stallet, ladugården, fähuset
m.m. vilket ombyggts till bostad om två rum och kök på 1860-talet. Senare
tittbyggdes ytterligare ett rum och kök på nordvästgaveln med tillhörande
tambur och förråd i en utskjutande lägre del. Den ursprungliga byggnaden är
knuttimrad, tillbyggnaden vanlig stolpresning, som försetts med falska
knutar. Verandan på sydöstra gaveln, troligen sent 1800-tal, har vackert
lövsågade kantbräder.
Till det inre har troligen intet åtgjorts byggnaden sedan 1800-talet,
sånär som på att jag 1957 slog tillsammans köket och rummet på
nordvästgaveln. Samtidigt härmed lät jag riva den fula utbyggnaden där
och tog bort två för byggnaden ganska främmande högt sittande fönster
på sydvästra långsidan och ersatte dem med fönster av mera stiltroget
slag.
I de två orörda rummen i bottenvåningen är de vävspända taken
dekorerade med något slags 1800-tals schablonmåleri. I rummet på
nordvästra gaveln finns en rörspis.
Till byggnaden hör tvenne uthus, det ena gammalt, samt en vacker och
användbar stenkällare, där jag låtit utbyta papptaket mot ett tak med
gammalt taktegel. Denna pampiga och gedigna stenkällare är utförd i
början på 1890-talet av stenhuggare Daniel Johansson, far till den 1956
avlidne skicklige stenhuggaren Gottfrid Johansson, som såsom pojke gick
till sin far med mat och dryck under byggnadstiden, enligt vad han
berättat för mig. Därav dateringen.

I gamla handlingar gällande här beskrivna gård talas ofta om Kärret eller
Vattendammen. Gamla Dalaröbor åkte skridskor där i sin ungdom. Kärret låg
dels på norra delen av tomtområdet, dels där Birger Jarlsvägen nu går.

Ägare genom tiderna.
Gamla hus har sina öden, vilket inte minst avspeglar sig i ägoförhållandena.
Dessa ar ju i sig själv ett stycke historia, som inte bara är intressant för
de familjer som bott och verkat på Dalarö. Jag undrade sålunda länge varför
mangårdsbyggnaden vid Odinsvägen kallades Kommendantbostaden. Den för
några år sedan tyvärr rivna, vackra tidiga 1800-talsbyggnaden ovanför
samtidigt rivna gamla hotellet hade ju ett förväxlingsbart namn
"Kommendanthuset" i folkets mun. För några år sedan fick jag förklaringen.
Vid ett besök på Uppsala landsarkiv, med min son, fann jag att här beskrivna
gård 1820 inköptes av majoren och kommendanten Alexander Falkman och
hans hustru Maria, född Witin. Säljare var lantbrukare Anders Berg på
'Små Dalarö' och hans hustru Sophia Berg, född Fernstedt, Major Falkman,
som blev kommendant på Dalarö Skans redan 1794 och har beskrivits som en
duglig och nitisk officer, hade tydligen tänkt sig att efter sin avgång slå sig
ner på Dalarö. Han dog emellertid redan 1824, efter 30 års tjänst på
Skansen. Hans änka behöll gården till 1841, då hon sålde den till gästgivaren
Johan Wiklund och hans hustru Sophie Eriksdotter. Efter Wiklunds död 1854
innehades gården av hans änka, som avled 1857 och i sin tur ärvdes av
sönerna tulljaktbåtsmannen Carl Gustaf Wiklund och tullvaktmästaren
Johan Fredrik Oskar Wiklund.
År 1863 splittrades gården. Enligt köpebrev samma år säljer bröderna
mangårdsbyggnaden och stallet/ladugården till styrmannen Carl Fredrik
Holmberg och hans hustru Margareta Charlotta Holmberg, född Ryman.
Resten av gården delar de på. J.F.O. Wiklund får nuvarande Dvärgbacken 5
och en bit av 'ladugårdstomten', C.G. Wiklund får Dvärgbacken 3 och
Birger Jarlsvägen 24. C.G. Wiklund säljer 1884 Dvärgbacken 3 (till änkefru Maria
Lindgren, född Sundin. Efter henne har fastigheten haft 8 olika ägare bl.a.
arbetaren Axel Fredrik Holm och handlaren Fredrik N.A. Norberg.
Birger Jarlsvägen 24 överlåter C.G. Wiklund och hans hustru 1892 till sina
döttrar Sophia Paulina och Fanny Amelia, den förra en populär Dalarösömmerska. Sophia Paulina överlevde systern och dog 1945. Hon
testamenterade fastigheten till Fanny Paulina Kristina Holmberg, som
innehade den till 1947.
Mangårdsbyggnaden stannar kvar hos släkten Holmberg till 1923, då den
förvärvas av byggmästare Gustaf Lidström och hans maka Anna Maria Karolina

Lidström, född Lindmark. Efter makens död 1927 övergår fastigheten till
hans änka, omgift Edberg, som säljer fastigheten 1954.
Byggnaden Dvärgbacken 5 säljs 1858 av ovannämnda J.F.O. Wiklund till en
mamsell Anna Margareta Broberg och ärvs efter hennes död 1877 av sonen
organisten Carl Almström, som 1881 säljer fastigheten till kronolotsen Johan
Gustaf Dahlgren. I hans släkt stannar den till 1942.
Byggnaderna Birger Jarlsvagen 22, slutligen, ägdes av ovannämnda Carl
Fredrik Holmberg till 1871 då de inköptes av nyssnämnde Johan Gustaf
Dahlgren. De kom att stanna i släkten Dahlgrens ägo ända till 1950.
Under J.G. Dahlgrens tid utökades 'Dahlgrenska gårdens' tomtområde både
1873 och 1880 med ett område väster om bostadshuset, där källaren och ett
av uthusen ligger.
Avslutning.
Vi har följt en gammal dalarögårds historia, inte märkvärdigare än andra
gamla gårdars. Det märkliga är väl, som inledningsvis nämndes, att det mitt i
det centrala Dalarö finns kvar en gård med minnen från självhushållningens dagar. Att den sedan hyst postlokaler, enligt uppgift delvis
varit upplåten för krögarrörelse, telefonstation, fotoateljé, frisersalong och
inte minst varit permanentbostad för kända gamla Dalaröfamiljer med olika
yrken, gör ju inte saken mindre intressant.
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