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Bildbeskrivning.

Hotellet vid Dalarö brygga byggs enligt förslag på pålar med en modernistisk ”pagod” svävande 

tio meter över marken. Till en undre byggnad förläggs restaurang, festsalar och klubbrum. 

Förslaget har ritats av Anna-Christina Borstedt, Monika Olsson, Erik Hemström och Jan Eriksson.

När Dalarö slog igen för säsongen i höstas märkte ortsborna snart att några främlingar dröjt sig kvar 
bland de sommartomma villorna. Det var 34 blivande arkitekter som strövade omkring i vinterkylan 
och studerade samhället ur alla vinklar, färgen på husen, glasverandor, tak och trädgårdar. Speciellt 
intresserade de sig för bryggan och tomten där gamla hotellet en gång låg.

Medan de kommunala myndigheterna i Österhaninge funderat över om man ska bygga ett nytt 
hotell på Dalarö har arkitektstudenterna gått händelserna i förväg. Höstens arbete för tredje 
årskursen har varit Dalarö – en generalinventering av hela samhället med planering av en del 
allmänna byggnader, trafik och parkeringsplatser. Huvuduppgiften har varit att rita ett stort 
kongresshotell, strategiskt insmuget i miljön bland lotsstugor och gamla sommarhus.

Grundtanken med uppgiften har varit att passa in nödvändiga byggnader i en speciell miljö, säger t.f. 
professor Jaan Allpere. Eleverna har delats in i elva grupper. Varje grupp har förutom hotellet ritat 
förslag till medborgarhus, affärer, bank, lotshus, parkeringsplatser och militärdepå.
Man har gått grundligt tillväga, studerat Dalarös sociala struktur, typografi och historia allt ifrån den 
tid då Dalarö fick sin första krog och ”Konungzlig Tullkammare” på 1600-talet.

Hotell på pålar – Dalarö.  Artikel i DN 1966.
Arkitektstudenter på uppdrag på Dalarö.



Dalarö är bäst från sjösidan, så har det fastslagits i programmet för uppgiften. Åt sjösidan på det 
gamla hotellets plats har också kongresshotellet placerats enligt de flesta av de elva förslagen. 
I en version klättrar hotellet uppför Amerikaberget vid Hotellbryggan. I bottenvåningen finns 
lokaler för restaurang, festsalar och klubbrum. 
Hotellet skall vara öppet året om, under lågsäsong fungerar det som kongresshotell, säger 
professor Allpere. Det ska innehålla minst 90 rum och ska kunna byggas ut med ytterligare 60.
En annan grupp har placerat hotellet på Dalarös yttersta udde med utsikt över Dalarö Ström och 
Sandemar i väster. Rumsdelarna staplas som byggklossar i terrasser på bergssluttningen, 
samlingslokalerna i avsatser bredvid. En strandpromenad på pontoner anläggs enligt förslaget 
runt hela ön. Parkeringsplatserna har placerats på behörigt avstånd från centrum, ovanför 
småbåtshamnen vid kanalen. På bilplatserna kan båtägare vintertid lägga upp sina båtar.

Några händelser 1966:

Boxaren Bosse Högberg bli europamästare i mellanvikt och gifter sig med Anita Lindblom.

Vintern som drog igång mot slutet av 1965 blev rekordkall. I Vuoggatjålme i Lappland kryper 
termometern ner till minus 52,6 grader Celsius den 2 februari. Köldrekord för Sverige.

Det är ett riktigt TV-år: August Strindbergs Hemsöborna i regi av Bengt Lagerkvist visas för 
första gången. Allan Edwall är Carlsson som kommer med ett Höganäskrus i en svångrem om 
halsen och Sven Wollter syns i rollen som Gusten. 
Skjutjärnsjournalistiken kommer till TV med de tre O:na: 
Ortmark, Olivercrona och Orup, något som inte minst stats-
minister Tage Erlander får känna på. 
Dokumentären ”Svart vecka i Nimba” av Roland Hjelte, 
Ingrid Dahlberg och Lars Hjelm, skildrar förhållandena 
vid gruvföretaget Lamco i Liberia. Och på annandagen 
så klär Per Oscarsson av sig i Hylands hörna.

Ove Kindvall blir fotbollsproffs i nederländska Feyenoord. 
England blir världsmästare i fotboll. 

I Kina inleds kulturrevolutionen.

Essingeleden i Stockholm invigs av kung Gustaf VI Adolf och 
i Göteborg inviger kommunikationsminister Olof Palme den 
nya Älvsborgsbron.

I oktober utbryter lärarstrejk, men eleverna ska ändå gå i skolan. 
Elevrådsordföranden vid Östra Real, Carl Bildt syns i TV för första gången.

Kosmonauten Valentina Teresjkova är på besök i Sverige och inviger en rysk rymdutställning: 
”Människan i Kosmos”.


