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Första ägaren till tomten Odinsvägen 14 hette enligt 1919 års mantalslängd Carl Filip Vogt. 

1923 uppfördes här en byggnad i två våningar med mansardtak och fem vindskupor. I nedre planet 

byggdes det för affärslokaler och ovanför dessa fanns bostäder.  Huset som nu är rött var under ett 

antal år gulrappat, denna togs bort 1968 och huset fick då sin nuvarande röda färg.

1928 ägdes fastigheten av Eva Holmberg.

1932 öppnade här ”Dalakonditoriet” av fröken Nanny Lundqvist och 1938 övertogs kaférörelsen av 

Elsa Eva Rigolet och hennes man. Hon var gift med en fransman.

Det var Elsas man, Louis Marius, som bakade och gjorde glass, servering fanns även i trädgården 

bakom huset.

Kaféet öppnade redan klockan 7 på morgonen så att lotsarna fick möjlighet till kaffe och nybakat 

bröd. Elsa R. hade även bageri och försäljning i tegelhuset intill, där de också bodde. Som mest 

sysselsatte verksamheten 14 personer. På kvällarna var det en populär träffpunkt bland ungdomarna, 

som speciellt uppskattade den jukebox som fanns där.

I den södra delen av huset hade Maja Dahlberg då en sybehörsaffär.

1953 köpte Greta och Nils Jakobssons Maja´s sybehörsaffären, men de avvecklade den och slog ihop 

rörelsen med sin verksamhet på Odinsvägen 10, varpå det blev kafé i hela huset.

På 1960-talet stängde ”Dalarökonditoriet” sin verksamhet  och 

keramiker Toto Oldenburg flyttade in och öppnade en keramikverkstad tillsammans med konstnären 

Cecilia Woxendahl. Verkstaden kallades då för ”Brännpunkten”.

Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se  
Detta dokument har sammanställts 2018.



Odinsvägen 14 ”Dalarökonditoriet” fotograferat 1968.

Här är de lyckliga åren som konditori över.

Om keramiker Toto Oldenburg redan har sin verksamhet igång 

när bilden togs är troligt. 

När varuautomaten och skylten ”Bar/Glass” togs bort är okänt.

Denna typ av varuautomat var vanliga 

under många år. Man stoppade 

småmynt i myntinkastet och därefter 

gick det öppnade luckan som 

motsvarade inlagd summa. 

En bit in på 1970-talet var deras epok

slut. Det som även tog död dem var 

att räkneverken inte gick att ställa om 

till priser över 10 kronor.



Mellan åren 1981 och 1999 hyrde Bo Nohagen huset av Totte Oldenburg för sin elhandel.

Toto Oldenburg ägde huset fram till 1999. 

Huset ägs sedan 1999 av Thomas Westerström.

Från 1981-2009 fanns här Barbro Sandström Jakobssons damfrisering i ena halvan av huset. Den 

andra halvan hyrdes ut till bl.a. Red & Green och Pelle Petterssons klädbutik.

2018 Numera hyrs större delen av bottenplanet ut för olika affärsverksamheter och då främst 

under sommarhalvåret. Till vänster finns åretruntbutiken ”Dalarö Ost & Gott”.



DN 9 maj 1944 DN 9 aug 1956

1953 köpte Greta och Nils Jakobsson Maja´s sybehörsaffären. 

Den avvecklades och slogs ihop med deras manufakturrörelse 

som omfattade konfektion, kortvaror och sybehör, på 

Odinsvägen 10.

Odinsvägen 10

Här på gården hade ”Dalakonditoriet” sin trädgårdsservering.

2018



Från 2000 fanns här Barbro Sandström Jakobssons 

damfrisering i ena halvan av huset.

1963 hade keramikern Toto Oldenburg keramikverkstad här tillsammans med konstnären Cecilia 

Woxendahl. Verkstaden kallades då för ”Brännpunkten”.

Konstnärinnan Cecilia Woxendahl, 1905-1995. 




