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.
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Krabbstenen placeras på Dalarö torg. Konstverk av Bo Tilliander.
Torget var tidigare en plats med livlig kommers vissa dagar i veckan. Där såldes bl.a. ortens produkter
som fisk, bär och grönsaker. På torget hämtade man också sitt dricksvatten ur de pumpar som fanns
där. Nu används delar av torget som parkeringsplats och för marknadsdagar samt för enstaka
torgförsäljare på sommaren.
Krabbankare är formgivet av Dalarökonstnären Bo Tilliander och skänkt av Dalarö Företagarförening.
Krabbankaret har blivit en symbol för Dalarö.

Krabbankare för skötar.
Ankare med lägg av trä, vars nedre del är bredare och
består av en självväxt grenklyka. Läggen är
genomgående monterad på ett tvärställt rektangulärt
trästycke som har något uppsvängda kortsidor.
I läggens hålighet är en stenskiva monterad. I läggens
övre del är ett hål borrat.

Krabbankaret på Dalarö torg.

Konstnären Bo Tilliander.

Bo Tilliander är född år 1934 på Prästön utanför Ornö i Stockholms södra skärgård. Han är uppväxt
och bosatt på Dalarö. Bo började redan i ungdomen att teckna och måla. Han har som konstnär haft
flera uppmärksammade utställningar och hans skärgårdsmålningar och träsniderier är uppskattade
av många.
Hans bok Skärgårdsberättelser – Sanna och osanna historier är hans första bok som gavs ut år 2008.
Han har därefter skrivit många böcker om skärgården och Dalarö.

Skärgårdsböckerna och böckerna
om Dalarö har blivit många.

Bo har målat många tavlor med
motiv från gamla Dalarö.

Mer om konstnären Bo Tilliander.

Bo har målat många tavlor på temat båtar.

Bo i sin ateljé.

Bo har ställt ut sina målningar
på olika utställningar och mött
en bred publik.

