
Dalarö från 1200-talet till nutid, en kortfattad sammanställning.

Första gången Dalarö omnämns är redan på 1200-talet i en beskrivning av segelleden in till Stockholm.

Under 1500-talet, fram till 1693 var Dalarö även hemmahamn för landets örlogsflotta.

På tidigt 1500 fanns här möjlighet att få hjälp med lotsning av ledsagare in till Stockholm.
De första bofasta lotsarna bosatte sig på Dalarö i början av 1600-talet och samhället
skapades 1636 i samband med att en Tullkammare inrättades. 
Den äldsta bevarade kartan över Dalarö är från 1740 och visar att den tidigaste
bebyggelsen fanns inom området begränsat av Odinsvägen i nordost, Baldersvägen i
norr och Lotsberget i öster, dvs. området ovanför Fiskarhamnen.

Under sommaren 1719 eldhärjades i stort sett hela Dalarös bebyggelse i samband med ryssarnas
framfart, men kyrkan skonades.

I mitten av 1700-talet beboddes Dalarö av mer än 300 personer varav de flesta var Lotsar
eller Tullare med familjer.
Husen från den tiden var små och låga timrade hus varav endast ett fåtal är bevarade. Många av husen 
har senare byggts om och till.
Under den senare delen av 1700-talet växte befolkningen till 500 bofasta personer. 
Tullhuset på Dalarö uppfördes 1788 på uppdrag av Gustav III. Han anlitade en av dåtidens skickligaste 
arkitekter, Erik Palmstedt.
På en karta från 1796 ser man att bebyggelsen sträckte sig från det gamla kärnområdet ovanför 
Fiskarhamnen längs stranden söder om Baldersvägen fram till bostadsrättsområdet Lyngsåsa.

I början av 1800-talet bodde här över 500 personer, som då var det största samhället i södra skärgården. I 
I mitten av 1800-talet inleddes en period som totalt kom att ändra Dalarös karaktär. Stockholms innerstad 
var smutsig, bullrig och stank av sopor och avfall. De som hade råd for sommartid ut från staden till
skärgården med de nya snabba och bekväma ångbåtarna. Dalarö fick reguljär ångbåtstrafik 1855 och både 
badinrättning och societetshus byggdes på 1850-talet.
De s.k. sommargästerna hyrde ofta in sig hos den fasta befolkningen som på detta sätt fick en 
inkomstkälla. Många gånger lät man bygga en ”stuga” på tomten som enbart användes för uthyrning. 
Denna lukrativa uthyrning ledde till ett omfattande spekulationsbyggande åren 1880-90.

Befolkningen ökade snabbt och 1890 bodde här 800 personer förutom sommargästerna.
Många stockholmare byggde sig egna sommarvillor i skärgården varav musikhandlare Lars Rylander 
förmodligen var den första som byggde sig en villa på Dalarö. Detta skedde redan 1850 på Lyngsåsa vid 
Baldersvägen.
Det var de fina sjötomterna längs Baldersvägen som främst lockade sommargästerna. Byggnadsstilen på 
modet var Schweizerstilen med verandor, snickarglädje och stora takutsprång.
Medan de stora sommarvillorna bredde ut sig längs Baldersvägen och senare också runt
Birger Jarlsvägen och Torsvägen, blev bebyggelsen i de centrala delarna allt mer sammangyttrad. 

En höstdag 1890 kom elden lös. Branden började i det gamla värdshuset/hotellet vid Hotellbryggan och 
sedan brann hela kvarteret söder om kyrkan ända till Fiskarhamnen. Totalt förstördes 27 byggnader och 
det var nära att kyrkan, klockstapeln och hela den gamla bebyggelsen utplånades.

Efter sekelskiftet upphörde det omfattande byggandet av sommarvillor, men antalet hus tillkommer 
alltjämt men i mindre omfattning. 



Dalarö har ännu mycket kvar av sin sekelskifteskaraktär.
Många av de gamla lots- och tullvaktmästarbostäderna har blivit fritidshus, medan många av de gamla 
sommarvillorna har byggts om till helårsbostäder. 
Från mitten av 1960-talet till mitten av 1980-talet rådde förbud mot nybyggnation på Dalarö i avvaktan på en 
ny stadsplan, vilken framtogs och fastställdes 1987. Därefter har ett antal avstyckningar genomförts och tre 
större grupper av hus har uppförts vid Dalaröhöjden, Askfatsberget och Sagaområdet. 
Även vid torget har tillkommit flerbostadshus. Utöver dessa har enskilda hus tillkommit och i dagsläget kvarstår 
ett 50 tal möjliga avstyckningar inom Dalarö.
Planering av bostadsrätter på det nu nedlagda Strand Hotell, vid Hotellbryggan, är nästa större bostadsprojekt.

Dalarö är även känt för sina konstnärer såsom Zorn och Strindberg m.fl.
Här finns även Anders Franzén forskarstuga och en dykarklocka.
I historiskt sammanhang kan även nämnas Dalarö skans och ett antal skeppsvrak utanför Dalarö.

2018
Trafiken till Ornöfärjan går genom samhället på Dalarös enda affärsgatan ner förbi Dalarö kyrka till platsen där 
Dalarö Hotell tidigare låg och som nu är uppställningsplats för bilar i väntan på Ornöfärjan.
Här finns sedan långt tillbaks en ICA-butik. På sommarhalvåret finns även en lanthandel och några 
presentaffärer. Populära samlingsplatser är Dalarö bageriet, restaurang Ankaret, restaurang Tullhuset, 
Pizzerian och Bistro Solsidan samt föreningslokalerna i Tullhuset. Här finns även ett av Sveriges minsta 
vandrarhem.
Båtklubben och idrottsklubben är också av stor betydelse samt Dalarö kultur- och föreningscentrum där 
hembygdsföreningen ingår. I Dalarö skola som ligger mitt i byn kan barnen gå t.o.m. årskurs nio. 
Dalarö är ett levande samhälle året runt och en viktig replipunkt i Stockholms södra skärgård.
Till Dalarö räknas även närområden såsom Schweizerdalen, Kolbotten och Smådalarö.

Mycket om Dalarö historia finns att läsa i de lokala skrifter som finns utgivna och på Dalarö hembygdsförenings 
hemsida. www.dalarohembygd.se/

Centrala Dalarö.

Sammanställt 2018.
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Det som lockar dagens besökare.
● De långgrunda badstränderna.
● Dalarö Kajak – uthyrning av kajaker och 

kajakturer.
● Stockholm Kiteboardcenter – anordnar 

kitesurfkurser.
● Pelles Event – Utriggarkanoter och SUP –

Stand Up Paddle board.
● Dalarö Skeppsvrak – utfärder med båt och 

undervattensrobot.
● Smådalarö Gård – golfbana.
● Dalarö Bangolf – Minigolfbana och 

strandvolleyboll vid Askfatshamnen.
● Vandringar med eller utan guide i byn,

längs stränderna och besöka 
utsiktpunkterna med vyer över skärgården,
från Amerikaberget, Lotsberget och 
Jungfruberget.

● Gästbryggorna i Askfatet och i närheten av 
Hotellbryggan.


