Året Var
Året Var DHF:s FÖRTECKNING ÖVER ÅRTAL I DALARÖS HISTORIA har tagits fram
med hjälp av uppgifter tagna ur litteratur som berör Dalarö, sökning via Internet
och med hjälp av boende på Dalarö.

Detta är en fördjupning
av händelsen år

1

9

6

6

Se nästkommande sidor

1966.
Inspelning av TV-serien Hemsöborna, efter en roman av August Strindberg 1887, sker delvis på
Dalarö.
Inspelning av Hemsöborna – ett besök på Dalarö.
”Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Clara
och Lotten voro inne med skötekan att hämta honom på Dalarö brygga; men det dröjde evigheter,
innan de kommo i båt. De skulle till handelsman och ha en tunna tjära och på abeteket och hämta
gråsalva åt grisen, och så skulle de på posten och få ett frimärke, och så skulle de ner till
Fia Lövström i Kroken och låna tuppen mot ett halvpund småtärna till notbygget, och sist hade de
hamnat på gästgivaregården, där Carlsson bjudit på kaffe med dopp”.
Hemsöborna är en skärgårdsberättelse efter en roman av August Strindberg som utgavs 1887.
Inspelningen började vintern 1965 med inspelning av vinterscener och därefter återvände man
under sommaren 1966 för övriga scener. Inspelningsteamet hade sin bas på Dalarö Hotell vid
Hotellbryggan på Dalarö och inspelningen ägde rum på Kymendö, som var Strindbergs förebild för
Hemsö.

Allan Edvall som spelar
Karlsson passerar här
Dalarö kyrka på väg till
sjön.

Scenen då ”Karlsson” är på bryggan
för att stiga ombord i skötekan.

Fler bilder från
inspelningen.
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