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Tavlan är märkt med årtalet 1867 vilket är det år då huset byggdes.

Obs att det på tavlan finns en svensk/norsk unionsflagga, unionen upplöstes 1905.

På följande sida finns kartor 
och E. Kock som byggde huset.

Ca 1900

Vid den tiden saknades det elektricitet i husen på Dalarö. 
Elnätet drogs fram till Dalarö 55 år senare, år 1922.

Byggnaden i förgrunden är det första kallbadhuset i Fiskarhamnen som byggdes 
1849 och revs 1910 när ett nytt kallbadhus byggdes 1904 vid Dalarö Strandväg.
Till vänster i bild syns Lotsberget.



Redan 1739 fanns det bebyggelse på udden. På boplats f bodde då 
avskedade Tullbetjänter och avlidna Tullbetjänters änkor och boplats l var 
avsedd för tre lotsar.

Karta från 
1739If

Karta från 
1796

Tomt 39: Tomt 40:

a: Stuga a: Stuga
b: Fähus b: Kammare
c: Bodar c: Bod
d: Lider d: Bod
e: Sjöbod e: Gårdsrum
f: 2 kryddtäppor
g: Hustomten består mest av berg

1796 Bebos fastigheten av änkan Helena Persdotter. 
1829 – 1855 Bor här Sjötullvaktmästaren Carl Petter Nyman.
1855 – 1866 Bor här änkan Charlotta Nyman f. 1789 d. 1869.
Från 1867 nämns Grosshandlare Erik Kock i mantalslängderna som 
arrendator av fastigheterna 39 och 40 i mellanroten, taxerade till 9 000 kr. 
Arrendekontraktet upprättades redan 1866.
1898 – 1909 Äger Generalmajor Zakarias Rudbeck fastigheten.
1928 Äger Wilhelm Ekstrands sterbhus fastigheten. 

Mer om ägarna av fastigheten finns att läsa om i DHF:s studiecirkelarbete SC205.

1740 står udden markerad som ”trenne lotsars husplats”, se Nessers karta nedan.



Karta från 
2009

KOCKENS UDDE
Dalarö 3:50

Erik Kock f. 1823 d. 1910, 
som arrenderade ”Kockens udde” åren 1866-1898. 

Han var en av delägarna i firman Otto Dahlström & Co och 
var ledamot i Stockholms Yllefabrik AB.
Han var ägare till Ålspånga herrgård i Södermanland, Bettna socken.

Idag består Ålspånga säteri 
av fem bostadshus, stall 
och ridhus samt 90 ha 
åkermark, 100 ha skog och 
70 ha vatten och övrig 
mark.

Udden benämns även som Aronowitsch udde. 
Tomtbeteckningar under åren: Tomt 39. / Tomt 65. / Stg 102. / Dalarö 3:50. 

Erik Kock köpte Ålspånga Säteri 1880. Sonen övertog sedan 
fastigheten. När sonen dog i lunginflammation 1897 endast 42 år 
gammal ärvde fadern egendomen efter sin son. 
1902 sålde Erik Kock fastigheten. 



Erik Kock och Dalarö nya Folkskola 1875                  Infört i Eskilstunakuriren 1875-03-27

Dalarö nya Folkskola återinvigdes den 1 mars 1875 ca 2 år efter den brand som ödelade skolan den 
26 april 1873. 
Förtjänsten av husets snara byggande tillkommer dock i främsta rummet grosshandlaren Erik Kock i 
Stockholm, som med sitt intresse är fäst vid församlingen endast genom en sommarvilla, där han under 
den vackrare årstiden bor. 
Utom den fläkt av medborglig friskhet och ett sunt framåtskridande i allmänhet, som han sökt ingjuta i 
församlingslivet, har han särskilt omhuldat och gjort sig på ett utmärkt sätt förtjänt av folkskolan och 
skaffat sig ett varaktigt och välsignat minne hos barnen. Han har med varm hand skänkt 40 stycken 
2:sitsiga, i pedagogiskt hänseende ytterst fördelaktiga stolbänkar (för två barn i bredd), ett 
orgelharmonium samt en pulpet för läraren (vilken pulpet omsluter orgeln, som åtkommes genom ett 
par pulpetklaffars öppnande) och dessutom en hel del skolmaterial, varförutom skolan och dennes 
angelägenheter alltid med intresse följas av honom. 

Dalarö skola 1956.

Det finns ingen bild på den 
första skolan som brann 
1873. 

Foto från 2019.

Foto från 2019.



Fakta – Ingår inte i bildanalysen 





Till Herr Grosshandlaren Eric Kock. 

vänskapsfullt 

från författaren och utgifvaren. 

Några adresser: 
Karlvägen 19, 37, 49 och 67 
Kornhamnstorg 4 och 57 
Stora nygatan 33 
Västerlånggatan 34 



På Slussplan 63 i Räntmästarhuset  hade Erik Kock sin butik. 







I DHF:s cirkelarbete SC205 finns mer att läsa om de olika 

ägarna till fastigheten.

Mer om huset finns att läsa i Eva Rosanders 
Kulturhistoriska Bebyggelseutredning från 1968, 
sidan 181.


