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Bildbeskrivning

En del av Odinsvägen 1903 ned mot Vadviken. På den tiden låg bron längre ut mot Vadviken, det var 
innan Dalarö kanal anlades 1938 och en ny bro byggdes. Området där kanalen nu finns var ett område 
som delvis var vattenfylld mark.

Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se  
Detta dokument har sammanställts 2017 .                                

Karta år 1925 Till höger ligger Carl Axel Martins trädgård med 
växthus.
Utefter vägen står stolpar för telefonlinjen mot 
Stockholm som då var en blanktrådslinje, 
järntråd på isolatorer av porslin.

Borta till vänster är det troligtvis villa Fagervik som syns, 
I mitten av vägen syns ett hästekipage som just svängt ut från trädgårdsanläggningen på väg upp 
mot nuvarande Dalarö torg.
Ångbåten i ”Vadeviken” är på väg in till Saltsjöbadsbryggan.

Fortsättning på sidan 2



Till vänster om Fagervik, bakom träden, låg Soläng.

Enligt en berättelse i Svenska Dagbladet den 26 juni 1907 
fanns här en nyanlagt  hönseri med 300 in- och utländska 
fjäderfän och äggkläckningsmaskiner.

Från 1907 och kommande år fanns hönseriet i olika ägor.
Första innehavare var en inte namnangiven dotter till 
Professor Schultz. Fadern var troligtvis Per Magnus Herman 
Schultz, född 1823 död 1890, som var en svensk astronom.
Hönseriet ägdes därefter enligt några olika annonser av  
Daniel  Ohldén.

Annons från 1908

På sidan 3 finns 
några kartor från 
2010 och 1925

Hönseri på Dalarö



2010 och 1925

Nästa sida: Trädgårdsmästare Karl-Axel Martin



Trädgårdsmästare  Carl Axel Martin

Carl Axel Martin som bodde där tegelhuset Odinsvägen 18, Dalarö 3:73, nu ligger.

Troligen är detta 
Karl Johan Ahlin 
vid Dalarö torg 
1915 

1895 köpte Carl Axel Martin byggnaden som nu är ”Lanthandeln” 
vid Odinsvägen och anlade här växthus, blomster- och 
trädgårdsodlingar på bägge sidor om Odinsvägen. Han hade även 
stora odlingsmarker utefter Vadebacken, där han främst odlade 
hallon och jordgubbar.  Carl Axel hade sin försäljning kvar fram till 
1938 då verksamheten övertogs av slottsträdgårdsmästaren
på Sandemar, Karl Ahlin. 
Bilden är tagen med en enkel lådkamera av Iris Maijgren år 1925.

Hur länge odlingarna längs Vadebacken fanns kvar vet vi inte, här har det efterhand 
under efterföljande år uppförts privata villor ända uppifrån torget ned till kanalbron.

Mer om Carl Axel Martin finns att läsa i DHF medlemsblad Shimmyn september 
2016 och i boken ”Den vackra lotsens dotterdotter”.

Carl Axel Martin ligger 
begravd på kyrkogården 
invid Dalarö kyrka.


