
68 bilder som finns i Dalarö Hembygdsförenings bildramar i 
Tullhuset. Ett representativt urval från DHF:s bildarkiv.



En av de äldsta villorna på Dalarö. Odinsvägen 37A ”Villa Fridhem”.
Det var förmodligen far och son Peter och Axel Grundström som uppför villa Fridhem 
år 1866 troligen på uppdrag av Frans Schartau som då ägde fastigheten.
Vid byggnationen var de bosatta i Stockholm. Axel var då 30 år och pappan var 54 år.

Fotografi från 1886.

Axel Henry Grundström 1835-1909. 
Sin grad fick han då han deltog i det 
Amerikanska inbördeskriget som bröt ut 
1861. Axel var frivillig i nordstaternas 
armé och blev tilldelad New Yorks 
volunteers första regemente. 
Mer om Axel Grundström, se 
DHF:s redovisning SC228.

Frans Schartau 1797-1870,
var Grosshandlare, Kommunalman 
och  Riksdagsman.

Frans Schartaus Handelsinstitut 
grundades 1865, en utbildnings-
inrättning för handel- och köpmans-
yrket.



Fiskelaget på Dalarö 1915. Damen med vitt förkläde är Teresia Nyman som grundade 
Korsholmsvarvet 1918 tillsammans med sin man Tullaren Ludwig Nyman.

Kung Sommar steg
iland på Hotellbryggan 
varefter man med 
pompa och ståt i 
samlad grupp tågade 
till Schweizerdalen där 
dansen började.

Festklädda personer 
1902,  som kommit till 
Dalarö för att fira 
midsommar.



Erik Åkerlunds ”engelska slott” ”Lyngsåsa” det största privathuset på hela Dalarö, 
dubbelt så brett och långt som den ursprungliga villan Bergshyddan. Erik Åkerlund 
var den störste veckotidnings- och jultidningsförläggare samt näst störste 
bokförläggare i 1920-talets Sverige.

”Mannen som byggde ett tidningsimperium”, 
en bok om Erik Åkerlund, skriven av sonsonen Kjell Åkerlund.

Förutom att han satt prägel på 
Dalarö har han varit en aktiv utövare 
av curling, bobsleigh, motorsport, 
golf och hundsport, jakt och 
segling.



Allan Lindeberg i samspråk med ungdomar ur Dalarö barnkör 1956.

I DHF:s artikel nr A289 och bildanalys nr 979 finns mer att läsa om Allan och Elsa.

Kyrkoherde Allan Lindeberg, ”Faderallan” är den präst som verkat längst på Dalarö. 
Under sina 30 år här, var han omtyckt av alla i Dalarö församling, ung som gammal. 
Han var f. 1897 i Kungälv blev kyrkoherde i Dalarö församling 1933.

Den 15 mars 1927 vigdes Allan Lindeberg och Elsa Knutsson i London.
De bodde under sin tid på Dalarö i prästgården vid Nedre Tegnérsvägen 2, Dalarö 3:1.



Dalarö prästgård 1910 innan den byggdes om 1963 och reveterades.
Mellan 1672 – 2022 har inom Dalarö församling funnits 38 präster.

Innan nuvarande prästgård byggdes fanns här ett 
äldre prästboställe.
Detta prästboställe testamenterades till Dalarö 
församling av f.d. arrendatorn till Smådalarö gård, 
överstelöjtnant Carl Christian Gyldener och tillföll 
församlingen 1779 vid testatorns död.

Prästgården,  Nedre Tegnérsvägen 2, 
Dalarö 3:1, fotograferad 2019.



Byggnadsminnesmärkt på Dalarö

På Dalarö finns två statliga byggnadsminnen: 
Tullhuset och Dalarö Skans 
och fyra enskilda byggnadsminnen: 
Dalarö Societetshus,
Eva Bonniers sommarhus,
Klappbryggan och Anders Franzéns sjöbod.

Tullhuset vid fiskarhamnen Dalarö Skans

Dalarö Societetshus Eva Bonniers sommarhus

Klappbryggan vid Fiskarhamnen Anders Franzéns bod vid Fiskarhamnen

Statligt 
byggnadsminne

Enskilt 
byggnadsminne



Bild ur tidningen Idun 1906.

1875

Konstnärinnan Eva Bonnier 1857-1909 uppförde huset på Torsvägen 30, Dalarö 7:7 
1904. Huset, som är ritat av Ragnar Östberg, har inspiration av jugend- och allmogestil.
Det var två dalkarlar som anlitades för att uppföra det timrade huset.
Eva Bonniers ateljé låg i husets norra del. På taket syns fönstret till ateljén.

Ragnar Östberg har även bidragit till en del av interiören, bl. a. matsalsbord, spisen med 
medeltida inspiration, säng och stolar.

Huset ligger invid Jungfruberget med en magnifik vy över inloppet till Dalarö. 

Mer om Eva Bonnier finns i DHF:s
bildanalyser A192, A421, 853, K122 
och i skriften ”Konstnärer på Dalarö”.

Fotografi från 1920-talet



Dalarö torg har alltid varit en samlingsplats för Dalaröborna. Förr fanns här förutom befintliga 
små butiker traktens fiskare och bönder med sina salustånd vid den livliga kommersen på torget. 
Närmast till vänster syns Erssons slakteributik och till höger Sandemars grönsaksbutik. 
Mannen med förklädet närmast kameran kan vara trädgårdsmästare Karl-Axel Martin som hade 
flera odlingar utefter Odinsvägen ner mot nuvarande kanalbron.

Fotografier från 1915.

Foto från 1972 då det fanns en kiosk på torget.



Lanthandel på Smådalarö, med adress Stranden nr 2.
Affären startades och ägdes ursprungligen av Anna o. Arvid Törnlöv.
Arvid lät bygga den som en tillbyggnad på befintligt hus 1921 till Anna.
Hon behövde något att engagera sig i.

Under senare delen av 1945 avtalade Nils Jansson om förvärv och tillträdde, i maj 1946. Vid 
en ålder av 88 stängde Nils affären den 4 juni 1995. Många saknade lanthandeln som Nils 
Jansson drev från 1946 till 1995 men de fick nu anpassa sig och handla nere på byn.

Mer om Nils Jansson och hans lanthandel 
finns att läsa i DHF:s redovisning SC 146.



Norbergs Speceri- Konserv- Viktualie- och Diverseaffär vid Odinsvägen 13.
Affären grundades omkr. 1889 av Victor Jansson och övertogs sedan av Carl Carlsson. 
I början av 1900-talet uppfördes en ny affärsbyggnad på Odinsvägen 19, dit flyttade 
Carl Carlsson sin affärsrörelse. Affärsrörelsen på Odinsvägen 13 övertogs då av 
Fredrik Norberg 1874-1946. När Fredrik dog 1946 tog sonen Nils Norberg, över affären.
Sortimentet bestod av specerier, charkuterivaror, bosättningsartiklar, fiskeredskap, 
vykort, oljor, bensin, samt öl och vin. Som mest var tre personer anställda i affären.

Foto 1917. Till höger på trappan utan hatt står Fredrik Norberg och bredvid honom 
frisören Carl Rollenhagen. På trappan närmast står Hugo Dahlberg i vit rock en okänd 
person.

Foto 2004 Norbergs Livs, Odinsvägen 22.

Fredrik Norberg 30 år.
Mer om släkten Norberg se DHF:s bildanalyser nr 730, 2442, 4988 
och medlemsbladet Shimmyn nr 1, 2013.



Villa Bellevue vid Wallinvägen.
Byggmästaren Per Adolf Wallander köpte fastigheten 1879 och sommarbodde med
familjen några år i en mindre stugan på tomten.

1884 lät Per Adolf Wallander bygga den magnifika sommarvillan Bellevue. Byggnaden i 
trä uppfördes med höga utsmyckade gavlar i holländsk renässansstil och med glasad 
veranda på västra gaveln.

1910 när bilden togs var det grosshandlare Philström som ägde villan. Det var han som 
döpte om den till Hotell Bellevue. Han höjde då rumsstandarden och försåg byggnaden 
med balkonger.

Genom åren har byggnaden genomgått förändringar och 1965 byttes fönstren ut till en 
mindre modell.

Fasad mot sjön.

Fasadritningarna visar
träbyggnaden med höga 
utsmyckade gavlar  i 
holländsk renässansstil 
och med glasad veranda 
på västra gaveln.

Entrén mot nuvarande 
Wallinvägen.

Mer om Bellevue i DHF:s redovisning SC171.



Dalarö första postkontor

Huset Dvärgbacken 1 kallas Posthuset och även Kommendantbostaden. 
Här fanns Dalarös första postkontor 1770 och här bodde majoren och kommendanten 
Alexander Falkman 1820-1824 efter ha haft 30 års tjänst på 
Dalarö Skans. 

1770, i Kungl. brev 9 november 1769 åberopas att postkontor öppnades 14 maj 1770 
enligt cirkulär 14/mars. 
Sannolikt är, att det dittills varit fråga om en enklare postanordning. Det är först 1770 
som man fastställer enhetlig taxa för Dalaröposten. 

Dalarö fick då egen postmästare, Lars Filéen som var verksam 1770-1773. 
Därefter övertogs tjänsten av sonen Johan Fredrik Filéen som tjänstgjorde 1773-1790.

Mer att läsa om postverksamheten på Dalarö finns i Lars Liwendahls bok: 
En post- och kulturhistorisk vandring under fem sekel, utgiven 2013.
I DHF:s redovisning SC110 och bildanalys 4367.
TV-programmet, SVT1, ”Det sitter i väggarna”. 



Lindströms Båtvarv 
Smådalarövägen 71.

Almedahls Båtvarv 
Almedalsvägen 10.

På Dalarö omnämns historiskt fyra båtvarv.
Nymans varv, nu Korsholmsvarvet, etablerat 1918.
Lindströms Båtvarv etablerat 1920.
Almedals Båtvarv, nu Almedahls Båtvarv, etablerat 1909.
Dalarövarvet, som nu är Marindepån, etablerat 1939.

Mer att läsa om varven:
DHF:s redovisning SC150, SC 134, bildanalys A167, 3334 och boken Korsholmsvarvet 100 år.

Korsholmsvarvet
Korsholmen.

Dalarövarvet som nu 
är Marindepån
Dalarö varvsväg 1.



Dalarö Skans.
Förslag till att flytta dåvarande skans, som låg på Skansberget på Dalarö, togs av 
riksamiralen Gabriel Oxenstierna och amiralen Claes Bielkenstierna. 
Byggnationen av skansen påbörjades på Stockskäret 1656. 
Efter kung Karl X Gustavs död 1660 fick Erik Dahlberg ta över byggandet och gjorde
1683 ett nytt förslag om hur fästningen skulle byggas. Först år 1756 avslutades 
fästningsbygget. 
På 1750-talet lades ett förslag fram att tornet 
skulle förses med ett tak och 1753 kom ett 
första tak på plats.

STENVILLAN

ENTRÉ

YTTRE 
FÖRSVARSANLÄGGNINGEN

TORNET

KOMMENDANTHUSET

FYR

INRE 
FÖRSVARSANLÄGGNINGEN

0                                      100 METER

Mer om Skansberget och Dalarö Skans finns att läsa om i DHF:s
bildanalyser A6, A72, A87,370, A529, 3953 och 4469.



Smådalarö gård.
Fram till år 1800 ägdes egendomen av Tyresö herresäte, då den förvärvades av 
grevinnan Brita Bonde på Trolleholm. Kort därefter, 1802, köpte Kofferdikaptenen 
Carl Peter Blom fastigheten, där han 1810 lät uppföra huvudbyggnaden, i form av ett 
magnifikt stenhus. I dag drivs Smådalarö gård som konferenshotell och har
under åren genomgått många förändringar och stora tillbyggnader har skett.

Bild från vykort i början av 1900-talet. Det vita huset är huvudbyggnaden på 
Smådalarö gård de andra två är sedan länge rivna. 

Mer om Smådalarö gård finns i DHF:s
redovisning SC158, bildanalys 8061 och 
i boken ”En skärgårdsbondes dagbok –
Smådalarö gård 1815-1834”.

Fotografi från 2022.

Carl Peter Blom
1762-1818.



Anders Franzéns museum i Fiskarhamnen.

Boden byggdes av mästerlotsen Frans Ludvig Öhman, född på Gillinge 1838, som 
drunknade 1893 vid Landsort under ett lotsuppdrag. 
Efter första världskriget ägdes boden av lanthandlare Fredrik Norberg som sålde bensin 
och oljor.

Boden användes sedan ett antal år av Anders Franzén, upptäckaren av Regalskeppet 
Vasa på Stockholms ström. 
Boden är nu ett museum över Anders Franzén, här finns nu föremål som han samlat på 
sig under de år han sökte efter vrak i Dalarös närhet. Museet som klassats som 
byggnadsminne vårdas av Dalarö Hembygdsförening.

Här finns även en kopia av en dykarklocka som användes på 1600-talet för att bärga 
kanoner från sjunkna skepp. Provdykningar gjordes 1986 och 1987 vid regalskeppet 
Kronans vrakplats på 26 meters djup.

Mer finns att läsa om Anders Franzéns museum i 
DHF:s bildanalyser A36, 2757, 2857 och 4464.
Om dykarklockan i A200-5, A521, 182 och 3536.

Anders Franzén med sin egentillverkade vattenkikare.



Vid början av 1900-talet var Dalarö en fashionabel badort med stor attraktionskraft,
här fanns då både varmbadhus och kallbadhus.

Varmbadhuset i Fiskarhamnen uppfördes 1865-66 av vice häradshövding 
Per Henrik Wendtland som hade ett framstående yrke som advokat i Stockholm. 
”I varmbadhuset serveras alla brukliga badformer, hvaraf särskildt framhållas 
tallbarrsbad, gyttje- och tvålmassagebad, Sandows kolsyrebad, halfbad etc.” Vattnet i 
badhuset värmdes upp med hjälp av en ångmaskin som var placerad i utbyggnaden på 
husets gavel. I tornet på taket fanns en stor vattenreservoar. Gyttjan till badet hämtades 
från Kymendö.

Första kallbadhuset byggdes i Fiskarhamnen och revs 1910 när ett nytt kallbadhus 
byggdes 1904 vid Dalarö Strandväg. Nya kallbadhuset var i bruk i ca 25 år tills det revs 
1928. 

Varmbadhuset i Fiskarhamnen.

Nya kallbadhuset vid Dalarö Strandväg.



Utdrag ur Svenska Tullens historia.

Stora sjötullen eller Stora tullen har funnits från mitten av 1500-talet och fram till 
1700-talet. Det var en tull på importerade och exporterade varor som 
transporterades sjövägen i Sverige. De varor som kom med fartyg från andra länder 
måste passera Stora sjötullen där tullavgiften skulle betalas. Sjötullstationer har 
funnits i hamnstäder som Göteborg, Malmö, Karlshamn, Kalmar, Norrköping, Dalarö, 
Gävle och Härnösand m.fl.

Kungliga Tullverket bildas.
Dess förste chef blir Mårten Augustinsson (1600 – 1656). Den 26 september 1636 
utnämndes han till den förste generaltullförvaltaren. Augustinsson blev en förmögen 
man. Som generaltullförvaltare hade han nämligen rätt till 5 procent av 
tulluppbörden. Augustinsson adlades 1645 och tog namnet Leijonsköld. På 1600-talet 
utarrenderades tullhanteringen till tullinspektorer i länen, som sedan hade lokala 
ombud (tullnärer, besökare) i städer.

Mellan 1636 och 1928 fanns en inloppstull på Dalarö i Stockholms södra skärgård för 
införsel av varor till Stockholm.

1636 flyttar Sjötullen till Dalarö, 
tullkammare inrättas – vilket är det 
år då Dalarö anges som samhälle.



Societetshuset vid Övre Tegnérsvägen 4 på Dalarö.

Societetshuset hade en populär storhetstid 1864-1914 då man ordnade samkväm med 
musik, sång och dans i de vackra salarna och rummen.
Det var källarmästare Adolf Lindgren från Stockholm och hans hustru Maria som 
bedrev matservering och pensionat.
Troligtvis fick huset då sitt nuvarande utseende. Byggnaden kännetecknas av rik 
fasadarkitektur i schweizerstil.
För att komma i åtnjutande av den uppskattade traktering måste man vara socialt 
accepterad och inskriven i societeten.

1885 hade fru Lindgren slutat med matservering, men man kunde fortfarande hyra 
rum, ville man ha en bit mat fick man gå ner till hotellet vid Hotellbryggan.

Den 10 juni 1981 förklarades huset som byggnadsminne.

Mer om societetshuset finns att läsa i Gunnar Redelius skrift
”Societetshuset i Dalarö”, 1986
och DHF:s bildanalyser A403 och 3986.



Huset på Kockens udde, Tullbacken 9, Dalarö 3:50, som även benämns som Aronowitsch
udde. Målningen är gjord av okänd konstnär 1867, det år då huset byggdes.

Fiskarhamnen.

Mer att läsa om huset 
finns i DHF:s redov. 
SC205 ”Kockens udde”.

Erik Kock.

Fotografi från början av 1900-talet.



Bilder från vykort i början av 1900-talet. 

Dalarö klockstapel

1745 Invigdes klockstapeln och en nygjuten storklocka, invid kyrkan. 
Klockstapeln kallas i folkmun för ”Basfiolfodralet” och ersatte den tidigare 
klockstapeln från 1676. Klockstapeln har två klockor, den stora är från 1745.
Den lilla klockan är gjuten redan 1656 av klockaren Jöran Putensson.

Den första klockstapeln från 1676 uppfördes för en kostnad av 122 daler. 
Christian Bredtschneider, som då var tullförvaltare, skänkte merparten av 
kostnaden.

Mer om klockstapeln se DHF:s bildanalys nr K279.



Dalarö kanal
1939 Invigdes Dalarö kanal av kronprins Gustaf Adolf. Kanalen går mellan 
Vadviken och Askfatshamnen. På medeltiden var kanalen farbar, men på grund 
av landhöjningen blev genomfarten delvis torrlagd. Kvar blev två små gölar. Lilla 
och stora Vadegölen. De två gölarna ingick då i kanalbygget. 

Askfats-
hamnen

Vadviken

Dalarö

Bilder från muddringen 
av kanalen 1937.

Mer om kanalen finns i DHF:s
bildanalyser 214, 215, 956 och 3989.



På Dalarö har genom åren funnits många bagerier. 
Bagerier har funnits på olika platser sedan slutet av 1800-talet. Alla dessa 
bagerier har efterhand försvunnit utom Dalarö Bageri som finns kvar på 
Odinsvägen 15.

Nuvarande Dalarö Bageri.

Det gamla Dalaröbageriet, huset som brann ner 
2001. Ett nytt hus byggdes och det nya 
Dalarö Bageri invigdes 2004.

Liljeblads bageri som var ett av de 
tidigare bagerierna. Detta låg då 
på Wallinvägen 23.

Mycket mer finns att läsa om Dalarö Bageri och Liljeblads bageri, se DHF:s
bildanalyser A533, 991, 2941, 3129, 3134, 3278, 4597, 4800 och 8066.



Anders Zorn tillbringade på 1880- och 1890-talet sju somrar på Dalarö och 
skapade många underbara målningar och behärskade suveränt att återge 
vattnets krusningar. De flesta av nakenstudierna tillkom på öarna kring Dalarö.

På våren 1881 träffade han Emma Zorn (född Lamm) då han besökte Dalarö. 
Familjen Lamm hyrde då hos lotsen Gustav Dahlström på nuvarande 
Birkavägen 14.

På trappan till det övre vita huset, invid Brandbacken, med adress Birkavägen 14, 
sitter Anders Zorn (f. 1860 d. 1920) och har antagligen en tidning i sin hand. 
Närmast honom hans blivande hustru Emma Lamm (f. 1860 d. 1942).

Mer om Anders Zorn och familjen Lamm finn bl. i DHF:s medlemsblad nr 3, 2020.



Bilfärjan till Ornö. 
Det var Yngve Ahlman från Skinnardal, tidigare anställd som lots på Landsort, som 
köpte en bilfärja och startade reguljär trafik mellan Dalarö och Ornö 1962. 
Överfarten med dagens färja Ebba och med Ornö Kurir tar ca 30 minuter.
Bilfärjan är idag enskild och sköts av Ornö Sjötrafik AB på uppdrag av Ornöfärjans
samfällighetsförening. 

Mer om färjan till Ornö, se DHF:s bildanalys 3010.

2019



Fredrik Wilhelm Westenius

På hösten 1859 anländer Fredrik och Josefina Westenius med sina barn till Dalarö 
för att driva handelsboden på Odinsvägen 5.

Familjen Westenius bodde åren 1859 - 1869 i det intilliggande ”Stenhuset”, där de 
hyr av fru Berg på Smådalarö. 
Efter sju goda år i handelsboden påbörjar Westenius år 1866, på den intilliggande 
tomtmarken, uppförandet av Fredrikshäll (senare Gammelgården) som bostad åt 
sig och familjen.

Kundkretsen var 1840 ca 600 personer och 1890 ca 800 personer, som var fast 
boende. Antalet sommargäster 1888 var ca 650 personer. Därtill kommer öbor 
från Ornö, Muskö, Utö, Nämdö, Gålö och närliggande gårdar.

Även med hjälp av bokhållare och jungfru blev det intensiva arbetsdagar. Ofta 
med arbete långt in på kvällen fram till 22-23-tiden.

Mer om familjen Westenius finns i DHF:s redovisning SC231 och bidanalys 291.



Ett fotografi från 1914 då det fanns en musikpaviljong vid hotellet som flyttats hit från 
Strömparterren i Stockholm.

Vy från Hotellbryggan där man ser Dalarö hotell, Stenhuset och Westenius handelsbod.

DALARÖ HOTELL

Mer om Dalarö hotell finns i DHF:s bildanalyser 111, 115, 121, 567, 592, 2487, 3523, 
3915, 3978, och 3981.

1920



År 1467 köpte Erik Axel Axelsson (Tott) Tyska Ordens egendomar i Sverige, däribland 
Årsta slott. Han köper även Sandemar, som från början var en liten egendom (gård). 
Egendomen omfattar då 4 örtugland* = ca 2 hektar (ett område stort som 4 
fotbollsplaner). E. A. (Tott) var född cirka 1415 i Danmark, död 1481 på Viborgs slott i 
Viborg, han var svensk riksföreståndare samt riksråd. Han var son till Axel Pedersson 
(Tott) och Ingeborg Ivarsdotter. E. A. (Tott) kom som ung till Sverige och hamnade i kung 
Karl Knutssons (Bonde) tjänst som riksråd 1449 och fick 1450 Åbo län som förläning, 
men kort därefter i stället Nyköpings län. 

Byggnationen av Sandemars slott påbörjades betydligt senare, troligen i början av 
1680-talet. Man har hittat en notering med krita på en av stockarna att slottet stod 
färdigt 1693. Byggherre till Sandemars slott var greve Gabriel Falk Enberg (1643 – 1714). 

Sandemar slott.
Slottet ligger vid den gamla färdvägen, Dalarövägen, cirka tre kilometer väster om  
Dalarö. Vy av slottet mot Dalarövägen.

Vy från Sandemarsfjärden.

Mer om Sandemars slott finns bl.a.  
i DHS:s bildanalys A452.



Dalarö kyrka och klockstapeln.

Vid sin död 10 juni 1779 hade Gyldener testamenterat en del av sin förmögenhet och 
den Gyldenerska gården till Dalarö kyrka. Pengarna var avsedda att användas till en ny 
kyrka, men det kom aldrig till stånd. Pengarna användes i stället till ombyggnad av 
dåvarande kapell.

Dalarö kyrkas tillkomsttid dateras till åren mellan 1649 och 1652. Fram till 1780-talet 
behöll kapellet sin form, en rektangulär knuttimrad byggnad med sadeltak och 
sakristia i norr. 
Kyrkans huvudsakliga utformning är från en genomgripande ombyggnad 1786-1787 
då väggarna höjdes och brädfodrades, taket fick sin brutna form, sakristia och 
trapphus till orgelläktaren byggdes till samt interiörens panel, pilastrar och valv kom 
till.

Nuvarande klockstapel är från 1745 och ersatte den äldre som restes redan 1676.

Mer om Dalarö kyrka och klockstapeln finns bl.a. i 
DHF:s bildanalyser 171, 598, 606 och 2381.



Gyldeners bränneri 
på Smådalarö

På sluttningen ned till Timmervikens inre del, den vik som vi idag kallar Pettersvik.
lät Gyldener 1745 – 1750 bygga upp en industrianläggning för tillverkning av sprit 
med spannmålsmagasin, mälthus, brännhus, lagerkällare och iskällare för 
tillverkning av brännvin till sina krogar. Härutöver fanns ett brygghus för ölbryggning.
I brännhuset där man destillerade spriten stod 12 st. brännvinspannor och puttrade.

Mer om bränneriet se DHF:s redovisning 
SC154.



På Dalarö finns många utsiktplatser, de tre som är mest omtalade är Amerikaberget, 
Lotsberget och Jungfruberget. Tullarna hade "Besökarberget" som utkiksplats. Detta 
döptes senare om till Amerikaberget. Tullarna och lotsarna hade svårt att hålla sams, 
därför fanns det två utkiksplatser för att upptäcka båtar som var i sjönöd eller bara 
behövde lotshjälp in till hamnen eller genom farleden. Lotsberget användes tidigare av 
lotsarna för att bevaka infarten av lotssökande fartyg. På berget finns en signalmast, en 
stormvarningsstation, där man hissade upp signaler i form av klot, kon och tratt, i olika 
kombinationer för att visa vindstyrka och vindriktning.
Jungfruberget Längst upp på Torsvägen kan man se området runt Vadviken.

Utsikt från Lotsberget.



Spegels udde mellan Hotellbryggan och Fiskarhamnen.
Spegels udde Dalarö 2:124, byggår 1898. Ombyggt till dagens utförande 1911.
Strandpromenaden förbi Spegels udde byggdes troligen 1907.

1960

2019

2019

Läs mer om Spegels udde i DHF:s
medlemsblad Shimmyn nr 3, 2012.



Hotellbryggan har alltid haft stor betydelse för transport av gods och passagerare och 
är även hamn för bilfärjan till Ornö sedan 1962.

Hotellbryggan ansluter till Odinsvägen som går rakt genom byn och ansluter till 
Dalarövägen in mot Stockholm. Historiskt kallades Odinsvägen för landsvägen.
Transporterna har medfört att trafiken genom byn stundstalts är intensiv och det är 
svårt för stora fordon att mötas.

På fotografiet från 1921 ser man Dalarö Hotell, villa Nordamerika och nedanför detta 
hus villa Sydamerika.

2016

Mer om Hotellbryggan finns i DHF:s bildanalyser 82, 86, 567, 964, 
2683, 3195, 3774, och 3979.



Dalarö Sportklubb, DSK bildades 1932. 
DSK engagerar Dalarös boende såväl yngre som äldre att delta i dess verksamhet som 
idrottsutövare, ledare, aktiva föräldrar och som sponsorer. Sportklubben uppmuntrar 
även till träning för deltagande i olika cuper.

Idrottshallen i Askfatshamnen.

Mer om sportklubben finns 
i DHF:s bildanalyser 435, 
4826 och 8035.



”Villa Kina” ett speciellt hus vid Odinsvägen 30, 
byggt 1878. Det kallas ”Kinahuset” på grund av de 
kinesiska dragen i arkitekturen, svängda takfall 
m.m. 

Fastigheten var pensionat från mitten av 
1930-talet till mitten av 1960-talet. 

1879

Det finns en skylt på huset med en text 
som enligt experter på Etnografiska 
museet efterliknar det tibetanska mantrat 
”OM MANE PADME HUM”. Det är det 
vanligaste mantrat inom den tibetanska 
buddhismen. 

Mer om villa Kina finns i 
DHF:s redovisning SC179.



Nuvarande tullhus invigdes 1788. 
Ett första tullhus inrättades på Dalarö 1636 när Sverige fick ett system med 
inloppsstationer för förtullning. Dalarö blev yttre tullstation för Stockholm och kring 
tullhuset växte sedermera samhället Dalarö upp. 
Redan 1667 uttryckte Magnus de la Gardie behovet av att ett nytt, mera ståndsmässigt 
tullhus skulle byggas. Men det dröjde till 1788 då nuvarande tullhus stod färdigt, byggt 
efter ritningar av Erik Palmstedt som även stod för utformningen av Tullpackhuset vid 
Skeppsbron i Stockholm, som utgjorde den inre stationen och "motpolen" till Dalarö. 
I byggnaden fanns lokaler för tullklareringen och rum för tullmästaren, gäster och 
tjänstefolk.

I dag används huset för föreningsverksamhet och som servering.

Mer om Tullhusets exteriör och 
interiör finns i DHF:s bildanalyser 
431, 432, 433, 434, 902 och 3893.



August Strindbergs experimentstuga på Dalarö udd, kallad  ”Cap Strindberg”.
På tomten hyrde August Strindberg fem månader sommaren 1892 och i den lilla
stugan på tomten utförde han sina elektriska experiment, han försökte att tämja 
elektriciteten med hjälp av åskledare. Han utförde också försök med färgfotografering 
och använde stugan som ateljé när han målade ett 30 tal av sina mest kända tavlor på 
papp och zinkplåt.

När stugan byggdes finns ingen exakt uppgift om, men 
som riktmärke anges sent 1800-tal.

Stugan har totalrenoverats 2020-2021 under antikvarisk 
sakkunnig ledning varvid alla kulturhistoriska aspekter 
tillvaratogs.

2019

Mer om ”Cap Strindberg” finns i DHF:s redovisning SC85.



Persontrafiken till Dalarö.
Den första tidtabellsbundna trafiken startade i slutet av 1910-talet. Det var 
Carl Erland Leonard Ryd och Elfrid Djerf som startade med persontrafiken till och från 
Dalarö. Här ser vi åkare Ryd vid ratten i sin Fiat, 1919.

Passagerare denna gång var Viola Martin och Aina Wahrenberg.
Fru Greta Ryd står på trappan till byggnaden 
där Dalarö Bageri nu ligger på Odinsvägen 15.

Sofia Österberg sålde cigarrer och tidningar och 
Emma Johansson hade bageri i husets södra del 
då bilden togs 1919.

Turlista från 1927.

Mer om busstrafiken finns i DHF:s bildanalyser A185, 
A98, 752, 2829, 187, 3212, 3776 och 3912.



Med ångbåt till Dalarö.
Trafiken till Dalarö (och, då vädret tillät, även Utö) började Waxholmsbolaget
med redan 1852, då "Ægir" eller "Ran”, gick dit tre turer i veckan. År 1854 fick de 
konkurrens av den nybyggda hjulångaren "Wermdö", som tillhörde grosshandlaren 
Samuel Godenius, sedan två år ägare till Gustafsbergs Fabriker. 1858 flyttades den 
dock till Gustavsbergs-traden, och först 1865 satte Godenius in en ny Dalaröbåt, 
"Jacob Bagge", som var lång och smal och drevs av hjul med rörliga skovlar.

Efterhand blev båtarna bättre och snabbare och trafiktätheten ökade.

Båtarna mellan Stockholm och Dalarö angjorde bl. a. båtbryggorna Svinudden, 
Krogarholmen/Rosenön, Ångbåtsbryggan, Kroken och Hotellbryggan.

När järnvägen drogs fram till Saltsjöbaden förlades trafiken till Saltsjöbadsbryggan 
vid Vadviken. Bryggan i Saltsjöbaden kallades då Dalaröbryggan. Den första trafiken 
skedde på prov med Mälarångaren ”Eskilstuna II”, 1893.

Persontrafiken med båt hade stor betydelse för sommarboende då familje-
försörjaren tog båten in till sitt arbete i stan då familjen sommarbodde på Dalarö. 

Efterhand tog bilarna över transporten och ångbåtstrafiken avtog efterhand.
Numer är det svårt att ta sig till och från Stockholm med skärgårdsbåt.

Ångbåtsbryggan söder om dåvarande Dalarö Bryggeri 1917.

Mer om ångbåtstrafiken finns bl.a. i DHF:s bildanalyser A45, 286, 415, A381, 4007, 594, 
865, 3792 och 3625.



Dalarö Båtklubb, DBK, bildades genom att fem båt- och havsdyrkande eldsjälar, bland 
andra Dalarös dåvarande kantorn Winfeld Johansson och tulluppsyningsmannen 
Folke Vesterberg som var drivande. Uffe Bengtsson, legendarisk ordförande 1972-1986, 
startade Uffes seglarskola. Seglarskolan är än idag Dalarös mest populära 
sommarverksamhet för barn och ungdomar. I Askfatshamnen finns DBK:s båtplatser, 
klubbhus och seglarskola. Där ligger även den populära gästhamnen, Dalarö Kajak, 
Vind o Vatten som erbjuder skeppar/instruktörsledda seglingskurser och restaurang 
Solsidan och på andra sidan kanalen ligger Dalarö bangolf. Längre norrut finns 
båtplatser på ena sidan av Dalarö kanal och vid Vadviken finns fem medlemsbryggor 
utmed sydöstra promenaden.

Seglarskolan.



Första lotsen 
stationerad på Dalarö.

Per Eriksson utses till 
Sveriges första lotsålders-
man, med placering på 
Dalarö. 
Lotsåldermannen över-
vakade de kronolotsar 
som tjänstgjorde vid 
flottan och ansvarade för 
värvningen av nya lotsar. 
Han var sakkunnig vid 
Amiralitetet i alla frågor 
som gällde seglationen på 
Östersjön.

Genom en nyorganisation 1677 omvandlades tjänsten till inspektör för kronans 
styrmän och 1679 till lotsinspektör för hela riket. Beteckningen lotsålderman blev 
därefter titel för en lägre tjänsteman, som övervakade lotsar och lotsdrängar. År 1723 
fanns fem finska lotsåldermän. Lotsåldermän fanns även vid lotsförvaltningen i Gamla 
Finland. Från autonoma tiden var en lotsålderman chef för ett lotsområde eller för en 
lotsstation.

I boken Dalarölotsar finns det 
mesta av det som berör lotsning 
vid Dalarö lotsstation.



Rosenön som tidigare hette Krogarholmen ligger längst ut på Smådalarö där en bro 
förbinder fastlandet med ön.

Några år i Rosenöns historia:
1625 Tyresögods blir genom ett ägoutbyte med kronan ägare till torpet Smådalarö 

med Rosenön.
1719 Brände ryssarna krogen på Rosenön.
1917 Doktor Gunnar Söderberg och Karin köper Rosenön och låter uppföra en 

pampig huvudbyggnad och anlägger den vackra trädgården.
1968 Köper Statliga LKAB för att användas som konferensanläggning.
1979 Köper Hyresgästföreningen för att fortsätta användas som konferensanläggning.
2009 Köper Niklas Zennström och gör stora ombyggnader för att använda ön för 

privat sommarboende.

Rosenön 
2019.

Mer om Rosenön finns i DHF:s olika redovisningar framtagna i studiecirkelarbetet.



1948.

Schweizerdalen.
På äldre kartor anges marken som nu är Schweizerdalen som ”Sandemars ägor”.
Namnet Schweizerdalen dyker upp i slutet av artonhundratalet då badgästerna börjar 
använda badstränderna.

Kanalen grävdes 1939, där ett tidigare vattendrag hade växt igen i slutet av 1700 talet. 
Nuvarande mark vid Askfatshamnen och Schweizerdalen var således ett samman-
hängande markområde.

Marken i Schweizerdalen började säljas 1947 och tomtägarna anslöt sig efterhand till 
Schweizerdalens Tomtägare Ekonomisk Förening som bildades 1952. 

Området har alltid varit en plats för rekreation, här har genom åren funnits 
promenadstigar, tennisbana, dansbana, flera badständer och på senare år idrottsplats, 
motorikbana, boulebana, kitesurfingstrand, minigolf, parkour och skatebordpark.

Här fanns under många år badhytter som hyrdes ut till badgästerna.

Mer om Schweizerdalen finns att läsa i DHF:s artikel A534 och bildanalyser 646, 
3150, 4825, 8049, 8055, 4826, 3780 och 3347.



Lanthandeln vid Odinsvägen (Som tillhör fastigheten Birger Jarlsvägen 36.)

Innan det var trädgårdsverksamhet i huset hade Artur Norberg en mjölkbutik i den 
södra delen av byggnaden. Trädgårdsmästare Karl-Axel Martin, som köpt fastigheten 
1895, byggde växthus och anlade blomster- och grönsaksodlingar på båda sidor om 
Odinsvägen, där tegelhuset nu ligger. Han hade även odlingar, ner mot Vadviksbacken, 
främst av hallon och jordgubbar.
1938 övertog Karl Ahlin verksamheten. Han var stadsträdgårdsmästare på Sandemar 
men lämnade den befattningen då han etablerade sig på Dalarö.

Karl Ahlins dotterson, Bertil Jegnell, övertog verksamheten 1959 och drev den 
tillsammans med sin hustru Ulla till 1975. Därefter utarrenderades den delvis, men Ulla 
fortsatte med blomsterförsäljningen till 1983, då hela affärsverksamheten 
utarrenderades. 1963 revs alla växthus utom det som fortfarande finns kvar. Från 2005 
kallas butiken ”Dalarö Lanthandel” och erbjuder förutom frukt och grönsaker även 
delikatesser. Sedan 2020 kallas butiken ”Öarnas Lanthandel”.

Vy ned mot nuvarande kanalbron i början av 1900-talet.

Mer finns att läsa i DHF:s redovisning SC91 och i många av våra bildanalyser.



1954

2020

1861 Ett skolhus byggdes vid Odinsvägen 33, på mark som 
arrenderades av patron Berg på Smådalarö. 

1873 Skolhuset brann ner.
1875 Skolan återuppbyggdes på samma tomt som tidigare. 
1958 Byggdes nya skollokaler intill den gamla skolan. 
1983 Skedde en utbyggnad med ett plan mot Magnevägen. 
1998 Förlängdes huvudbyggnaden.
2000 Skedde en utbyggnad. 
Anm: Skolundervisningen på Dalarö startade 1844 i andra 

lokaler nära Hotellbryggan.

Mer om Dalarö skola finns i DHF:s redovisning SC212.



1891 Lotsvaktstugan i Fiskarhamnen byggdes 
efter den stora Dalaröbranden 1890.

1933 Alla utsmyckningar togs bort och huset
fick dagens utseende. 
Året 1936 anges av andra källor.

1969 Stockholm övertar lotsningen från Dalarö.
1979 Lotsverksamheten upphör. 
1984 Dalarö upphörde även att vara lotsplats och det blev möjlighet att öppna 

vandrarhemmet Lotsen, Sveriges minsta. Ett av de 12 rummen har fullt utrustat 
kök, övriga gäster använder Tullvaktstugan. 

Tullvaktstugan är byggd 1867 efter ritningar av Nils Gustav von Heidenstam. 
Det var lotsuppassningshus till 1887 då den övertogs av Tullverket för att användas som 
vaktstuga för tullbevakningen och därefter under några år som garage för Tullverkets 
bil. 
Här fanns under flera år en våffelstuga där det även serverades soppa och kaffe.
Den disponeras nu av vandrarhemmet Lotsen som kök.

Om lotsverksamheten och lotsvaktstugan finns mer att läsa om i skriften 
”Dalarölotsar” och i DHF:s bildanalyser 57, 71, K173-1 och 4343.

1960-talet.



Bensinstationer på Dalarö
På bilder från början av mitten av 1900-talet kan man se bensinpumpar utanför några 
handlare utefter Odinsvägen. 

Att tanka båten på 1930-talet kunde man göra vid Almedals Båtvarv och vid bryggor 
som fanns vid Dalarö Strandväg under några år.

På 1940-talet och en bit in på 1950-talet fanns även en bensinstation i 
Askfatshamnen. 

Bensinstationen i Fiskarhamnen som ägdes av familjen Sandberg fanns från 1920-talet 
till 1976.

Under de sista åren i Fiskarhamnen togs verksamheten över av familjen 
Alexandersson. De flyttade 1986 över verksamheten till Hotellbryggan i den då 
nybyggda anläggningen och ändrade namnet till Dalarö Skärgårdsservice Macken.

Vid Vadviken fanns Jarleruds
som sedan blev Marindepån.

1975

Mer om tankställen finns i DHF:s bildanalyser 
53, 54, 222, 414, 586, 954, 2600, 3334 och 4406.



Sjöräddningsstationen på Dalarö grundades år 2003. 

Här är ca 50 frivilliga sjöräddare engagerade året runt för att hjälpa nödställda på sjön. 
I Dalarö finns flera specialbyggda sjöräddningsenheter för hjälpinsatser på sjön såväl 
sommar som vinter.
Som bas finns sjöräddningsstationen som invigdes 2013.

Mer om Sjöräddningsstation Dalarö finns i DHF:s bildanalyser 8040, A200-2 och 
A257.



Smådalarö ligger nordost om Dalarö.

Namnet Smådalarö nämns första gången i kyrkböckerna i slutet av 1600-talet.
Från början av 1700-talet finns ca 6 olika arrendatorer till Smådalarö nämnda i
kyrkböckerna innan den mest betydande arrendatorn kom att ta över.
Våren 1745 kom Carl Christian Gyldener till torpet ”Smådalerna” som arrendator.
Han skulle under de närmaste åren omvandla Pettersvik på Smådalarö till en
brännvinsindustri. 1802 köpte Carl Peter Blom Smådalarö samt Dalarö och stora
delar av skärgården kring Dalarö. 1810 byggde C. P. Blom en praktfull stenvilla som
idag är grunden till Smådalarö Gård Hotell & Spa.

Här fanns också Smådalarö kvarn byggd i mitten av 1700-talet. Kvarnen brann ner
1988 men återuppbyggdes några år senare.

Idag är Smådalarö till stora delar bebyggt med ca 350 fastigheter med en blandning
av både fastboende och sommarboende.



Vy från sjön 1896.

Karl Asplund 1890-1978, var poet, författare, skald, översättare konsthistoriker, 
konstkritiker och VD för Bukowskis.

Han hyrde på Baldersvägen 54 ”Sjöbo” från 1935, som han sedan köpte 1945.  
Nr 54 är ett gammalt lotsboställe där kronolots G. R. Eklund bodde 1865-1910.

Karl Asplunds minnesord finns uppsatta 
- på klockstapeln vid begravningsplatsen, 
- på ett av träden vid Dalarö kyrka som visar

böner som läses vid morgonringningen och
aftonringningen.

- i vapenhuset i Dalarö kyrka ”Kapellet talar”. 

K. Asplund i stugan Baldersvägen 54.

Skylten vid begravningsplatsen.

Mer finns att läsa om Karl Asplund i 
DHF:s redovisningar SC40 och SC218 samt 
i bildanalyser 662, A477, K208 och 2270.



Torsvägen 26
Fastigheten är uppförd av den lokala snickaren C. A. Rydell, åren 1879 - 1880.
Huset benämns som Villa Beckabo efter ägaren Johan Heinrich Wilhelm Beck som 
flyttade hit 1908. Marken arrenderas de första åren av familjen Berg på Smådalarö.

Vid övertagandet 2019 var huset i stort behov av renovering såväl interiört som 
exteriört, varvid ett genomgripande renoveringsarbete inleddes. Med hjälp av experter 
inom området och lokala hantverkare har huset återfått sin ursprungliga karaktär och 
själ.

Några av ägarna:

1906 ägdes villan av filosofie doktor Ernst Gottfried Calwagen.
Han var morfar till film- och teaterregissören Ingmar Bergman.

2013 ägdes villan av Ulla Margareta Sundgren gift med filmkritikern 
Nils-Petter Sundgren. 

Fasad mot sjön 2020.

Fasad mot gatan.

Mer om Torsvägen 24 och om renoverings-
arbetet finns att läsa i DHF:s redovisning SC73.



Johan Fredrik Constantin (Conny) Burman, 1831 -1912
var en svensk tecknare och konstnär.
Han har i sin bok ”Från skvallerbänken berättat om sina upplevelser på Dalarö och 
dess närområden. Han berättar om sällskapslivet  under slutet av 1800-talet. 
Han har även målat och tecknat många händelser och platser på Dalarö. 

Tavla målad 1890 av Conny Burman 
som visar Handlare Olssons hus 
(huset med flaggan) som låg i 
närheten av Hotellbryggan.
Nästan alla hus på bilden brann ner 
vid den stora branden1890.

I sin bok skriver Conny Burman.
Alla voro byggda af den företag-
samme och driftige byggmästaren 
Anders Olsson, hvilken därefter
slog sig på specerihandel och äfven
en tid hade bageri. Åt sig själf
byggde han vid vägen mellan 
hotellet och Tullbryggan en egen 
bostad, där han äfven hade sin 
speceriaffär och bageriet.

DHF:s skrift ”Från skvallerbänken”.
Är ett utdrag från hans bok och omfattar 
bara det som berör Dalarö.



Dalarö har genom tiderna varit en samlingsplats för svenska krigsskepp.

Amiral Jakob Bagges sjöstyrka samlades vid Dalarö i maj 1564. Sedan gick styrkan 
till Älvsnabben, varifrån man gick till sjöss den 29 maj 1564. Amiral Bagge förde 
befälet från skeppet Mars som därigenom benämndes amiralskepp. Totalt bestod 
den svenska styrkan av 38 större och mindre skepp med omkring 3.400 sjömän och 
1.700 knektar alltså totalt omkring 5 100 personer. Av dessa utgjorde 600–700 
besättning på Mars. Andra större skepp var exempelvis Elefanten och Finska Svan. 
Under strid exploderar skeppet Mars varvid ca 1.000 man följer med i djupet vid 
Öland.

När flottan kom tillbaka till Dalarö sände Erik XIV ut Jöran Persson för att utreda 
händelsen, den s.k. Dalaröräfsten.

Amiralskeppet Mars.

Se mer i DHF:s ”Året var” på hemsidan.



Segelleden förbi Dalarö

Namnet Dalarö - ”Dalernsund” - finns nedtecknat redan i danske kung Valdemars 
seglingsbeskrivning på 1200-talet. Ordet innehåller "dal”. "Dal" syftar på en dalgång, 
men det är oklart vilken. 
Som samhälle stiger Dalarö fram i historien under 1600-talet, då Dalarö blev 
Stockholms stora sjötull.

All import till Stockholm passerade då Dalarö ända fram till 1800-talets slut, då 
järnvägarna började konkurrera med handelsfartygen. Under 1600-talet var Dalarö 
också ankringsplats för svenska flottan.

Karta början 1800-
talet



Jutholmen är en holme, en liten ö, cirka 500 meter söder om Dalarö i Stockholms 
skärgård. Holmen, som är cirka 200 meter lång, har tidigare hyst både krog, lotsar och 
tull. Jutholmen med sammanlagt 20 fastigheter är bebodd året runt och har 
dessutom en tät fritidshusbyggelse med bryggor, bodar och huvudsakligen timrade 
boningshus – en kulturhistoriskt mycket värdefull miljö. Holmen trafikeras dagligen 
med Waxholmsbåt. Strax utanför Jutholmen ligger ett vrak från tidigt 1700-tal, 
Jutholmsvraket.

Jutholmens dokumenterade historia sträcker sig tillbaka till 1600-talet då Sveriges 
första lotsstation upprättades på ön. Idag utgör öns bebyggelse en av Sveriges få 
bevarade 1600-talsbyar.

Det finns en skrift om Jutholmens historia, sammanställd och författad av 
Jutholmsbon Erik Ahlberg. Skriften kan laddas ner från deras hemsida, se 
www.jutholmen.se



Minnesmärken vid Tullhusparken över baltiska båtflyktingarna som kom 1944.

De var 30 000 balter som flydde till  Sverige. Omkring 6 500 nådde Dalarö. 

De kraftiga stormarna vid överfarten över Östersjön gjorde att många flyktingbåtar 
aldrig kom fram till Sverige. Historien får oss att minnas dessa människors livsöden 
och att hedra de liv som släcktes av havet. 
Minnesmärket ”Flykt och Hemkomst” som Haninge kommun genom föreningen 
Haninge-Haapsalu Vänskapsförening och Södra Skärgårdens Intresseförening, 
företag och enskilda personer rest vid Tullhusparken är utfört av Ursula Schütz. 
Minnesmärket symboliserar samförstånd länder emellan och utveckling av 
gemensamma vägar kring utbildning, kultur och forskning.

Det var mest baltiska kustbor som kom till Sverige. Många kom både före och efter 
ockupationen. De fick under en period utresetillstånd, speciellt om de hade svensk 
anknytning. Många flyktingar stannade inte i Sverige utan fortsatte bl.a. till Canada. 
De tyckte att Sverige låg för nära Sovjet. 

Dalaröborna tog väl hand om flyktingarna och försökte på bästa möjliga sätt ta hand 
om alla.

Se även DHF:s bildanalyser A465 och A348.



Dalarö udd / Wolgers udde.

I slutet av Dalarö Strandväg ligger udden. Det var John Gustaf Ericsson f. 1829 som 
köpte Dalarö udd 1893 av fiskaren J. E. Pettersson och flyttade hit efter att ha bott på 
Korsholmen.

John Gustaf Ericsson dör bara några år senare och ärvs av sin son John f. 1876, som 
efter jägmästarutbildning i Tyskland byter namn till Wolgers.

Wolgers blir stor markägare i det alltmer eftertraktade Dalarö. Vartefter gamla 
arrenden löper ut övergår tomtmark och fastigheter i hans händer, inkomsterna 
därifrån gör honom ekonomiskt oberoende. Familjen tillbringar under flera år 
vintermånaderna utomlands och somrarna på Dalarö.

Det är här Beppe Wolgers tillbringar sina somrar i ungdomsåren.

Grosshandlare
John Gustaf
Ericsson.

Jägmästare John 
Gerhard Wolgers.

”Beppe”
John Bertil Wolgers f. 1928.  
Son till John och Gerda.

Mer om familjen Wolgers se DHF:s redovisning SC98 DS.



Dalaröhöjden 
Namnet initierades 1994 av byggherren i samband med marknadsföring och 
försäljning av nybyggda bostäder i området. Läget på höjden inspirerade till 
namnvalet.

Nybyggnationen på Dalaröhöjden var 14  färdigbyggda villor som var till 
försäljning nordväst om Friggavägen.

Prospekt från försäljningen 1994 se DHF:s redovisning SC165.

Prospekt från försäljningen.



El på Dalarö och Jutholmen 

På initiativ taget av direktör Emric Thunberg väcktes 
frågan om att elektrifiera Dalarö 1921. 

1922 verkställdes förslaget, 1922 är det år då man anser 
att Dalarö elektrifierades. Hur fort utbyggnaden sedan 
skedde är okänt.

1942  Var det dags för Jutholmsborna att få elektricitet.

Från 1910, eller några år tidigare, fram till några år efter 
1922 fanns det fortfarande kvar gaslyktor på en del
vägar och husfasader på Dalarö. 

På några bilder från början av 1900-talet ser man gaslyktor, 
se bild nr 42, 418, 45, 2995 och 2941.



Farledsfyren Saltsäcken – Dalaröleden 
Fyrkaraktär: FI(3) WRG 9s / Lyshöjd: 3,7 m / Lysvidd: 9 nautiska mil / Fyr nr: C6646.

Saltsäcken som fast farledsfyr togs i drift 1904 enligt Sjöfartsverket. 
Den första i Dalarö närområde.
Den ersatte då en lysboj som förankrades 1899 på grundet Saltsäcken.
Redan 1845 markerades grundet med en enkel boj utan ljus.
Trots denna farledsmarkering har många fartyg tagit fel väg och fastnat på grundet.
Nuvarande fyr står på ett underlag av granit och är en s.k. åttakantig fyr.

I August Strindbergs bok Hemsöborna kan man läsa
”Och på tullbryggan stodo lotsar och vaktmästare och grinade åt manövern, när ekan 
gick över stag och länsade ner åt Saltsäcken”.

1898



Det var då Sveriges minsta bankkontor
Så här skrev de i sin personaltidning Remissan.
För den, som dagligen nöts mot drygt 800 andra tjänstemän i samma hus, är det en 
upplevelse att en dag få hälsa på Handelsbankens och Sveriges minsta bankkontor. 
Det är inte frågan om golvyta eller luftkubik utan om personalstyrkan. Dalarökontoret, 
som skall presenteras i denna artikel, har nämligen endast en halvtidsanställd 
tjänsteman. Ett mindre kontor är det svårt att tänka sig.

2021 lägger  Handelsbanken ner sitt kontor efter 74 år på Dalarö.
Kunderna hänvisas nu till bankkontoret i Handen.

Handelsbanken etablerar 
kontor på Dalarö 1947.

Det var verkställande 
direktören på SHB 
Ernfrid Browaldh
som tog initiativet till att 
SHB Dalarö öppnade.

Mer att läsa om Handelsbanken och huset där det låg finns i DHF:s
medlemstidning Shimmyn nr 1, 2014 och bildanalyser A270, T130 och 4347.

Huset 1925 där banken låg.
Huset brann 1952 och huset 
ändrades genom att vinden 
togs bort och huset 
reveterades.



Hemsöborna 1944 med Adolf Jahr och 
Dagmar Ebbesen.

Hemsöborna
Fyra filminspelningar har gjorts av Hemsöborna som skrevs av August Strindberg 1887. 
Inspelningar har gjorts 1918, 1944, 1955 och 1965. Den mest kända är den från 1965 
med Bengt Lagerkvist som regissör och med Allan Edwall, Sif Ruud, Sven Wollter i 
huvudroller.

Strindberg byggde sin diktarstuga  på Kymendö 1882 men det var inte i stugan han 

skrev Hemsöborna utan det var under hans vistelse i Bayern.

TV-inspelningen 1965, Värmlänningen Carlsson hämtas av pigorna nere vid 

lotspassningshuset för att segla till Kymendö.

Mer om August Strindberg och 
Kymendö finns bl. a. i skriften 
”Spåren av titanen A. Strindberg”
skriven av Rolf Löfström.



Klappbryggan från slutet av 1800-talet.

Mellan Fiskarhamnen och 
Hotellbryggan vid Spegels udde ligger 
”Klappbryggan”, där man förr 
”klappade” tvätten. Hissanordningen 
gjorde det möjligt att komma nära 
vattnet oavsett om det var hög- eller 
lågvatten. 

Detta är en av de få kvarvarande 
tvättbryggorna i Sverige.

Klappbryggan har tidigare legat på 
annan plats i Fiskarhamnen. 
Den restaurerades i slutet av 1960-talet.

Klappbryggan är sedan 1997 klassat 
som enskilt byggnadsminne enligt KML 
(Lagen om kulturminnen).

Klappbryggan på Dalarö representerar ett viktigt kulturarv från en tid då byktvätt 
var vanlig i städer och i skärgården samt vid insjöar. Detta förhållande motiverar att 
den byggnadsminnesförklarats.



Korsholmen är en ö strax norr om Jutholmen och sydost om Dalarö. 
Korsholmens södra del, Stenholmen, utgjorde tidigare en egen ö. Korsholmen 
har en yta på 25 hektar.

Korsholmen har haft bofast befolkning under flera hundra år. Huvuddelen av 
bebyggelsen är dock fritidsfastigheter, bland annat har Carl-Axel och Monica 
Dominique sedan 1972 ett fritidshus på ön. 2012 fanns sju fastboende på ön. 
På Korsholmen ligger även Korsholmens varv. På Stensholmen, öns södra del, 
ligger Stenholmens fyr.

Vy från söder 20220.

Södra delen av Stenholmen 2020.



Redan 1808 låg en telegraf på Röduddsberget på Smådalarö.
Den flyttades 1809 ca en km sydväst om Smådalarö gård.

Terrängen omkring Smådalarö vållade stora svårigheter för placeringen av de
optiska telegraferna. Den optiska telegrafen låg alltså på olika ställen på
Smådalarö och den exakta tiden för placeringen på Telegrafberget är osäker men
bör ha varit under åren 1836 – 1869.
Telegrafen ingick i Södra linjen: Galtberget, Älta – Trindtorp – Smådalarö –
Dalarö Skans – Ornö – Älvsnabben Nynäs – Landsort.

Optiska telegrafen
Södra linjen.

Bilden visar masten på Dalarö Skans.

Den optiska telegrafen var reserverad för militärt ändamål, 
men från 1830-talet var behovet mer civilt än militärt.
Man skickade information till hamnmyndigheten och redare 
om fartyg på ingång.
Från 1837 tilläts i specialfall allmän korrespondens.

På 1850-talet började de optiska telegraferna
ersättas av elektriska telegrafer.
Den sista optiska telegraflinjen i Sverige upphörde 
1881.

Se mer om optiska telegrafen i 
DHF:s redogörelse SC234.



Av tidningsannonser från 
sekelskiftet 1900 hittar man 
följande namn.

Pensionat på Dalarö

Pensionaten hade sin blomstringstid från 
slutet av 1800-talet till mitten av 1900-
talet. De uppkom under en tid då ångbåtar 
och järnvägar transporterade allt fler 
resenärer ut till skärgården på och landet.

Pensionaten blev mycket populära för familjer som ville lämna vardagen i stan. 
Av gamla annonser kan man se att det under denna tid har funnits nästan 30 olika 
pensionat på Dalarö.

Ännu i slutet av 1950-talet fanns några pensionat kvar, Tykö och Kina vid 
Odinsvägen och Stockenbergs vid Amerikaberget. 

DHF har gjort redovisningar av alla de 
pensionat som funnits under åren.

Stockenbergs, Birger Jarlsvägen 18, som även 
kallades Solhöjden.



Villa Kullen

Villan är byggd 1889 av den lokale snickaren Alfred Rydell.
Den första familjen som flyttade in i villan var troligen vice 
häradshövdingen Gustaf Emil Ramstedt som hyrde villan 
under något år. Villan ligger på Baldersvägen 42. Ett av de etsade glasen 

på verandan.

Mer finns att läsa om Villa Kullen i DHF:s redovisning SC32.

Villan ägdes sedan av destillatorn Nils Johan Lindberg fram till 1898. Den ägdes 
sedan av släkten Lindberg fram till 1960-talet.

Frälsningsarméns Högskola tog sedan över och när de sedan flyttade till Ågesta 
och sålde området till BTH för att bygga bostadsrätter, blev Villa Kullen undantagen.

Villan är nu privatägd och dess exteriör är bevarad genom varsam upprustning



Varmbadhuset i Fiskarhamnen uppfördes 1865-66 av vice häradshövding 
Per Henrik Wendtland som hade ett framstående yrke som advokat i Stockholm.

I varmbadhuset erbjöds vid den tiden brukliga badformer, såsom Kreuznacherbad, 
sodabad, gyttjebad efter de balneologiska konsternas alla regler, karbad, tallbarrsbad 
samt massage och ångskåp, baserat på friskt havsvatten.
Vattnet i badhuset värmdes upp med hjälp av en ångmaskin som var placerad i 
utbyggnaden på husets gavel. I tornet på taket fanns en stor vattenreservoar.

Badhuset var öppet från den 10 juni till 10 september och var liksom hela Dalarö-
området tillgängligt utan särskild inskrivnings- eller dylik avgift.

Varmbadhuset revs 1952.

I dag är denna kustremsa helt förändrad.

2018


